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การศึกษาครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์
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This perspective of this research for the creation of a established set of 

learning activities and creative printmaking activities used for early childhood students. 
In addition their creativity was subsequently developed in the undertaking of creative 
printmaking activities for early childhood students. In this study the population sample 
used in this study included ten boys and girls. who raanged in age from toddlers to 
three to six year olds at the Art Can Do school. The activities created consisted of 
seven activities. The duration of this research was a total of seven. The tools used in the 
study are the printing activities set and creativity test of creative thinking drawing 
Production Jellen & Urban  

The results of this research demonstrated that early childhood development 
was a very delicate process, but children were enthusiastic about learning new things. 
Creativity in terms of creative printmaking used seven activity plans. The score was at a 
good level of 87.43 percent, And students developed creativity at a low to a high level, 
according to activity plans one to seven, with the creation of printmaking. A activity 
plan is based on the most creative ideas, Which included seven activity plans, 
to satisfy the imagination. 
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ขอกราบขอบพระคณุ คณาจารย์ภาควิชาศิลปศึกษาทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชา 
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ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ศิลปะเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีมุง่หวงัให้ผู้ เรียนมีจิตใจท่ีดีงาม เป็นคนช่างคิด ช่างสงัเกต 

มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคณุคา่ของศิลปะ สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติกระบวนการเรียนการสอน
ศิลปะ มีบทบาทส าคญั ท าให้เกิดการพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อีกทัง้
ในสังคมปัจจุบัน ได้มีการเปิดโอกาสให้เด็กเเสดงออกอย่างอิสระ  ใช้จินตนาการความคิด
สร้างสรรค์ตามความต้องการของเเตล่ะคน ศิลปะท าให้เดก็มีสมาธิ มีสขุภาพกาย สขุภาพจิตใจท่ีดี 
สิ่งเหลา่นีจ้ึงเป็นการพฒันาชีวิตให้สมบรูณ์ตอ่ไปในอนาคต 

ศิลปะเดก็คือศิลปะท่ีเดก็แสดงออกตามสภาพความสนใจ การรับรู้ เเละความพร้อมของ
เด็กเเต่ละคน โดยท่ีการเเสดงออกนัน้จะเเสดงออกด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความ
เหมาะสมเเละได้สร้างสรรค์เป็นผลงาน 

ศิลปะท่ีรับรู้ได้ด้วยประสาทหรือท่ีเรียกกันว่าทัศนศิลป์เช่นการสร้างผลงานศิลปะด้วย
ศิลปะประเภทต่าง ๆดงัต่อไปนีก้ารวาดภาพ การปัน้ แกะสลกั หรือภาพพิมพ์ เป็นต้น วิรุณ  ตัง้
เจริญ (2526) ได้กลา่วไว้ เมื่อเดก็ได้รับการสนบัสนนุให้ สร้างสรรค์ศิลปะเเละให้สร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะอย่างตอ่เน่ืองนัน่หมายถึงทางหนึ่งซึ่งเป็นการสัง่สมความคิดสร้างสรรค์อย่างดี  การกระท า
อย่างตอ่เน่ืองนัน้เป็นเหมือนการปลกูฝังพฤติกรรมโดยตรง ดงันัน้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก จึง
เป็นคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาเพ่ือจะได้เจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมท่ีจะสร้างสรรค์สงัคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ดงัท่ี เฉลา 
ประเสริฐสงัข์ (2542) 

การจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ
และสอดคล้องกบั หลกัพฒันาการของเดก็ได้เป็นอย่างดีเเล้ว ยงัช่วยผอ่นคลายความตงึเครียดทาง
อารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ สร้างสรรค์เเละจินตนาการ ตลอดจนช่วยส่งเสริมเเละพัฒนา
กล้ามเนือ้นิว้มือ เเละตาให้มีความสมัพนัธ์ พรมารินทร์ สทุธจิตตะ (2529) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ท่ีดีมีอยู่กิจกรรมหนึ่ง คือ การท ากิจกรรมศิลปะด้วยนิว้มือ เป็นเทคนิคเน้นกล้ามเนือ้มือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีหลายรูปเเบบ ได้เเก่ การปัน้เเป้งโด 
การเขียนภาพด้วยนิว้มือ การละเลงสี โดยทกุ ๆขัน้ตอนของการจดักิจกรรมจะเน้นท่ีกล้าม เนือ้เเละ
การตกเเตง่ชิน้งานเป็นส าคญั จากการท่ีเดก็ได้เขียนภาพด้วยนิว้มือ จะสงัเกตได้วา่ระหวา่งท่ีเดก็ได้
เขียน ภาพด้วยนิว้มือ เด็กได้มีการพัฒนาการทางกายโดยการปฎิบัติด้วยมือ เด็กได้เลือกสีด้วย
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ตนเองในการตกเเตง่รูปภาพถือได้วา่เป็นการพฒันานิว้มือเเละจดุเร่ิมต้นส าหรับความสามารถเเละ
พรสวรรค์ของเดก็ย่ิงเด็กได้มีโอกาสใช้มือ ได้ คล่องเเคล่วเพียงใดย่อมจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสติปัญญาไปด้วย มทันี เกษกมล (2534) ซึ่งจากการท ากิจกรรมศิลปะด้วยนิว้มือเดก็ได้ใช้สมอง
ท างานต่าง ๆท่ีท้าทาย ล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสมอง ซีกขวา ท่ีเก่ียวกับจินตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ เเละรวมทัง้ความคิดสิ่งท่ีเเปลก ๆใหม่ ๆ กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2546) เเละ  
ปีเตอร์สนั ได้กล่าวถึง กิจกรรมการเขียนภาพด้วยนิว้มือ เป็นการพัฒนากล้ามเนือ้ให้เเข็งเเรง 
รวมทัง้สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดงันัน้ การท ากิจกรรมศิลปะด้วยนิว้มือ จึงมีอิทธิพลตอ่การ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัท่ีจะเป็นพืน้ฐานไปสู่การพัฒนาการเตรียมความพร้อม
ระดบัประถมศกึษาตอ่ไป 

การจดักิจกรรมภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างหนึ่งท่ีมีความส าคญั เพราะ
การสร้างผลงาน ศิลปะภาพพิมพ์นัน้มีเทคนิคท่ีหลากหลาย ทัง้เทคนิคช่วยพัฒนาทักษะตัง้เเต่
ระดบัง่ายไปจนถึงระดบัท่ียากขึน้ไป เเละการจะสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาหนึ่งชิน้นัน้จะต้องผ่าน
กระบวน ความคิดสร้างสรรค์ มีการวางเเผนถึงขัน้ตอนท่ี จะปฎิบัติทัง้ในเร่ืองของการออกเเบบ 
รูปทรง หรือภาพลกัษณ์ของผลลพัธ์ท่ีต้องการจะเเสดงออกมาผ่านกระบวน การภาพพิมพ์นี ้การ
จดัองค์ประกอบศิลป์ หรือเเม้เเตใ่นเร่ืองของการใช้สี กิจกรรมศิลปะด้านภาพพิมพ์นัน้ จะช่วย ให้
เกิดความคิดจินตนาการท่ีสร้างสรรค์  ฝึกทักษะประสาทสมัผสัเเละยังมีการกระตุ้นให้ เกิดการ
พฒันาทกัษะด้าน อ่ืน ๆอีกมากมาย  

การศกึษาปฐมวยัเป็นการศกึษาท่ีเน้นการสง่เสริมพฒันาการเดก็วยั 8 ขวบแรก ให้เป็นไป
อย่างเตม็ ศกัยภาพ กิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีจัดว่าส าคญัส าหรับเด็ก เพ่ือพัฒนาให้เด็ก
แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้ สึก และความสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั จะแตกตา่งกนัไป เดก็ 2 ขอบ แรกจะเร่ิมคิดจิตนาการ 2 - 4 ขวบ เดก็จะเร่ิมสนใจสิ่งแปลก
ใหม่ ชอบเสาะแสวงหาความรู้อย่างอิสระแต่ไม่ดีเท่าผู้ ใหญ่ โดยธรรมชาติเด็กทุกคนมีความคิด
สร้างสรรค์ แตบ่รรยากาศท่ีดีจะเป็นปัจจยัส าคญั ในการเสริมสร้างให้ความคิด สร้างสรรค์พัฒนา
ย่ิงขึน้ ซึ่งกิจกรรมศิลปะการวาดภาพระบายสี  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้เด็ก แสดงความ 
สามารถในทางสร้างสรรค์ได้อย่างดี ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดท่ีควรได้รับการพัฒนา และ
ถือเป็นเป้าหมาย หลกัของพ่อแม่ ครูและผู้ ใกล้ชิดต้องสนับสนุน ให้เกิดขึน้กับเด็ก อารี  พันธ์มณี 
(2540) สมองของเดก็ปฐมวยัอยู่ในระยะการรับประสบการณ์โดยสมองซีกขวาจะท างานเก่ียวกับ
การรับรู้เ รียนรู้  และท าความเข้าใจ  ในด้านศิลปะ และการสร้างสรรค์ซึ่ งสอดคล้องกับ 
จกัรพงศ์ สวุรรณรัศมี (2553) ; อ้างอิงจากสถาบัน ส่งเสริมอจัฉริยะภาพ และนวตักรรมการเรียนรู้. 
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2550 กลา่ววา่การแสดงออกทางศิลปะของเดก็ ท าให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจความหมาย ความรู้สึกนึกคิด 
และความต้องการของเด็ก ซึ่งเด็กวัยนีย้ังไม่พร้อมท่ีจะพูด ฟังอ่าน เขียน เช่นเดียวกับเด็ก
ประถมศึกษา แต่เด็กปฐมวยัจะอาศยัศิลปะ การวาด ขีด เขียน เป็นเคร่ืองมือ สื่อสารถ่ายทอด
ความรู้สกึนึกคิดความเข้าใจ และแสดงความต้องการดงักลา่วออกมา นอกจากนีกิ้จกรรมอ่ืน ๆ  เช่น 
การพบั ตดัฉีก ปะ ถือวา่เป็นศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ยงัสามารถช่วยสง่เสริมให้เดก็มีจินตนาการ 
มีความละเอียดลออ ประณีตเรียบร้อย อีกทัง้ ศรีเรือน แก้วกังวาน (2540) ได้กล่าวถึงพัฒนาการ
ทางศิลปะ เป็นพฒันาการควบคูท่ัง้ด้านความคิดและทกัษะ พฒันาการทางศิลปะของเด็ก มีความ
พิเศษกวา่ของผู้ใหญ่ในเร่ือง ความ สามารถทางกายด้านประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหว รวมทัง้
ความสามารถด้านสมองเชิงสร้างสรรค์ และแสดง ออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจและความคิดเชิงบวก  

ดงันัน้ผู้ วิจยัได้ใช้การสร้างชดุกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์  เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ส าหรับเดก็ปฐมวยั ให้เดก็ได้มีการลงมือปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์อย่างเสรี เเละเป็นการ เปิดโอกาสให้มีการเเสดงออกทางความคิด อารมณ์ เเละ
จินตนาการ ด้วยการถ่ายทอดจินตนาการนัน้ ๆออกมา ในรูปแบบของผลงานศิลปะภาพพิมพ์ และ
ศึกษาว่าเมื่อเด็กได้รับ การเรียนรู้จากกิจกรรมดังกล่าวนีเ้เล้ว กิจกรรม ดังกล่าวจะส่งผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ เรียนหรือไม ่

จุดมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้จดุมุง่หมายของการวิจยัไว้ดงันี  ้

1. เพ่ือศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ท่ีมีผลต่อความคิด
สร้างสรรค์ในเดก็ปฐมวยั 

2. เพ่ือศกึษาด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเดก็ปฐมวยัจากชดุกิจกรรม
ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 

ความส าคัญของวจิัย 
การสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัเพ่ือ

ศกึษาด้านความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวจิัยครัง้นี ้

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุปฐมวยั ทัง้ชายและหญิง 
โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จ านวน 10 คน  
 
ระยะเวลาในการท ากิจกรรมภาพพมิพ์สร้างสรรค์ของวจิัยในครัง้นี  ้

ใช้เวลาในการท ากิจกรรม 7 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 กิจกรรม วนัละ 1-2  ชัว่โมง  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้ วิจยัได้ก าหนดนิยามเฉพาะไว้ ดงันี ้

1. เดก็ปฐมวยั หมายถึง เดก็ในวยัตัง้แตแ่รกเกิดจนถึง8 ปี จดัได้วา่เป็นระยะท่ีส าคญั
ท่ีสดุของชีวิต ทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม บคุลิกภาพ โดยเฉพาะ ด้านสติปัญญาจะเจริญมาก
ท่ีสดุในช่วงนีแ้ละพฒันาการใด ๆ  ในวยันีจ้ะเป็นพืน้ฐานท่ีมีความส าคญัตอ่พฒันาการ ในช่วงอ่ืน ๆ
ของชีวิต  

2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการ
ผสมผสานความรู้และ ประสบ-การณ์ ซึ่งท าให้เกิดความคิดดดัแปลงส่ิงแปลกใหมท่ี่ตา่งไปจากเดิม
ได้ตามความเหมาะสมซึ่งสามารถวดัด้วยแบบ ทดสอบความคิดสร้างสรรค์เยลเลนและเออร์บัน 
(Jellen&Urban) 

3. ชดุกิจรรมศิลปะ หมายถึง สื่อการเรียนรู้ท่ีถกูจดัท าขึน้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ศิลปะ 
4. ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ หมายถึง การสร้างงานศิลปะโดยใช้จินตนาการ ผ่าน

กระบวนการสร้างภาพด้วยวิธีการ พิมพ์จากแมพิ่มพ์ลกัษณะตา่งๆ โดยท่ีผู้สร้างงานน ามากดลงบน
วสัดผุิวเรียบหรือวตัถอ่ืุนๆ เพ่ือให้เกิดภาพหรือ เคร่ืองหมายเหมือนกันซ า้ๆ ตามจ านวนท่ีต้องการ 
โดยมิต้องเขียนหรือวาดซ า้กนัเป็นจ านวนมากการเปิดโอกาส ให้มีการพิมพ์งานภาพพิมพ์ด้วยการ
แสดงออกจากความคิดจินตนาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ภาพพิมพ์อย่างง่าย โดย
ใช้สีและวสัดตุา่ง เช่นวสัดจุากธรรมชาติ ได้แก่ ก่ิงก้าน ใบไม้ ดอกไม้ ก้อนหิน  หรือ การสร้างสรรค์
ด้วยการใช้อวยัวะช่วงแขนสร้างสรรค์ เช่น นิว้มือ ฝ่ามือ อุ้มมือ เป็นต้น 

การวิจยัครัง้นีส้ามารถวดัความคิดสร้างสรรค์โดยการใช้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลนและเออร์บนั (Jellen; &Urban. 1986) 
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สมมุติฐานในการวจิัย 
ชดุกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัได้ดี 

กรอบแนวความคดิ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวความคิด 

 

 

การสร้างชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั 

ความส าคัญและแนวทางการสร้างชุดกจิกรรมศลิปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวัย 

ราศี ทองสวสัดิ์, วิบลูย์ ลีส้วุรรณ 

หลักการและการพัฒนาความคดิสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวัย 

แมคมิลแลน (Maacmillan. 1924) 

ทอแรนซ์ (Torrance, 1964) 

ผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ของนกัเรียนระดบัปฐมวยั 
 

 

แบบทดสอบและแบบประเมนิความคิดสร้างสรรคท์ฤษฎีของเยลเลนและเออร์บนั 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั 

ในการวิจยัเร่ืองการสร้างชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้ วิจยัได้
ค้นคว้าศกึษา ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาทางศิลปะของเดก็ปฐมวยั 
1.1 ความหมายการพฒันาทกัษะทางศิลปะของเดก็ปฐมวยั 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัชดุกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2.2 ความส าคญัของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
2.3 คณุคา่และประโยชน์ของชดุกิจกรรมสร้างสรรค์ 
2.4 หลกัการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัภาพพิมพ์ 
3.1 ความหมายของภาพพิมพ์ 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
4.2 ความส าคญัของความคิดสร้างสรรค์ 
4.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
4.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความคิดสร้างสรรค์ 
4.5 คณุคา่ของความคิดสร้างสรรค์ 
4.6 ลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
4.7 หลกัการพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ 
4.8 หลกัการสง่เสริมและแนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
4.9 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ 

5. เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจยัในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
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1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 
1.1 ความหมายการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

พีระพงษ์  กุลพิศาล (2546) ได้กล่าว ว่า พัฒนาการทางศิลปะเป็นกระบวนการ 
แสดงออกทางศิลปะท่ีมีลักษณะเฉพาะของเด็ก ซึ่งกฎอยู่ในวัยจากวัยหนึ่งสู่อีกวัยหนึ่งอย่าง
ตอ่เน่ือง และพฒันาการ ดงั กลา่วจะด าเนินไปอย่างช้าหรือเร็วขึน้อยู่กับพืน้ฐานความเข้าใจและ
ความสามารถ ทางศิลปะ ประกอบกับ สิ่งแวดล้อมและแรงจูงใจของแต่ละคน ดงัจะเห็นได้จาก
พัฒนาการทางศิลปะของเด็กนัน้ จะเร่ิมต้นจากการเขียน ภาพ เป็นเส้นขยุกขยิก จนสามารถ
ลากเส้นตรงได้ เพราะกล้ามเนือ้แขนและมือได้รับการควบคมุดีขึน้ 

ศรีเรือน  แก้วกงัวาล (2549) ได้กลา่ววา่ พฒันาการทางศิลปะ เป็นพัฒนาการควบคู่
ทัง้ด้านความคิด และทกัษะ พฒันาการทางศิลปะของเดก็ มีความพิเศษกวา่ของผู้ใหญ่ในเร่ืองของ
ความสามารถทางกายด้าน ประสาทสมัผสั และการเคลื่อนไหว รวมทัง้ความสามารถด้านสมอง
เชิงสร้างสรรค์ และแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและ
ความคิดเชิงบวกอย่างมาก 

หรรษา  นิลวิเชียร (2535) ;อ้างอิงจาก Kellogg. 1967 ได้ท าการศึกษางานขีด ๆ 
เขียน ๆ ของเดก็และให้ความเห็นวา่ เดก็ ๆ ทัว่โลกมีขบวนการในการพฒันางานศิลปะเป็นขัน้ตอน
ท่ีคล้าย ๆกนั วงจรของการพฒันาจะเร่ิมจากอาย ุ2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 5 
ขวบ และได้จ าแนกออกเป็น 4 ขัน้ตอน ท าให้เราเข้าใจถึงความส าคญัของงานขีด ๆเขียน ๆ ทาง
ศิลปะท่ีมีตอ่การพฒันาการในชีวิตของเดก็ไว้ดงันี ้

ขัน้ท่ี1 ขีดเขี่ย ขัน้ขีดเขี่ย (Placement stage) เป็นขัน้การทดลองให้เด็ก อายุ 2 
ขวบ หรือ3 ขวบ ขีด ๆ เขียน ๆ ตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมกัจะขีดเขี่ยเป็นเส้นตรงบ้างโค้งบ้างลง
บนกระดาษท่ีพืน้ผิวของวสัด ุอ่ืน ๆ โดย ปราศจากการควบคมุเดก็ ๆ จะแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
ตน โลกของเขานัน้มีการขีด ๆ เขียน ๆ นับเป็น พืน้ฐานการพัฒนาตนเองของเด็ก งานศิลปะของ
เดก็เป็นการแสดงความคิด ความรู้สกึอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒนาของชีวิต 
ในความหมายนี ้คือ งานศิลป์ โดยการขีด ๆเขียน ๆ จะเป็นการแสดงออกของเด็ก แต่ละอนัเป็น
เอกลักษณ์ของเขาเองการศึกษาถึงรูปแบบ ต่าง  ๆ ของการวางต าแหน่งของภาพของเด็ก 
ยกตวัอย่าง เช่น เดก็อาจจะขีดเขียนลงกระดาษด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของกระดาษ ได้
จ าแนกต าแหน่ง ของการขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็กออกเป็น 17 ต าแหน่ง และยังได้รับการยืนยันจาก
นกัค้นคว้าอ่ืน ๆ วา่เดก็จะใช้รูปแบบ ของการวางต าแหน่งเหล่านีใ้นการฝึกฝนในขัน้แรก ในแต่ละ
รูปแบบก็จะพบในแตล่ะขัน้ของการพฒันาของเดก็ เมื่อ เดก็พบวิธีการขีด ๆเขียน ๆเด็กก็จะพัฒนา
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ต าแหน่งของภาพด้วยซึ่งก็กลายเป็นส่วนหนึ่งท่ีสะสมอยู่ ตวัเด็กตลอด เวลา ของการพัฒนาด้าน
ศิลปะจนกระทัง่โตเป็นผู้ใหญ่ 

ขัน้ท่ี 2 ขีดเขียนเป็นรูปร่าง ขัน้ขีดเขียนเป็นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนี ้
ท ากับเด็กอายุ 3 หรือ4 ขวบ ซึ่งจะพบว่าการขีด ๆ เขียน ๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปร่างขึน้หลงัจาก 
Placemen stage ไมน่าน เดก็อาย ุ3 หรือ 4 ขวบ เร่ิมจะขีด ๆ เขียน ๆเป็นรูปร่างขึน้ถ้าสงัเกตอย่าง
ใกล้ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขีดเขียน เป็น เส้น ๆ ไปเป็นแบบท่ีเป็นรูปเป็นร่าง 
โดยขัน้แรกเดก็จะขีด ๆ เขียน ๆ โดยลากเส้นไปมาหลายครัง้ด้วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กัน รูปร่าง
ของภาพจะมีความหมาย และคอ่ย ๆ ชดัเจนขึน้ แตไ่มม่ีเส้นขอบเขตท่ีชัดเจนหลงัจาก นัน้เด็ก จะ
คอ่ย ๆ ค้นพบรูปร่างตา่ง ๆ ในขณะเดียวกนัเส้นท่ีแสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชัดเจนขึน้เด็กจะวาด
รูปร่างท่ี คุ้นเคย ได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจัตรุัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยมและรูปกากบาท 
ฯลฯ รูปแตล่ะรูปเป็นการเรียน รู้ด้วยตนเอง ด้วยการฝึกฝน การขีด ๆ เขียน ๆ ตลอดเวลา 

ขัน้ท่ี3 รู้จกัออกแบบ (Design stage) ขัน้นีเ้ดก็เร่ิมมีความสามารถรวมการขีด ๆ
เขียน ๆ ท่ีเป็นรูปร่างเข้า ด้วยกัน ท าให้เกิดเป็นรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงในช่วงนีเ้ด็กเร่ิมจะน า
รูปร่างตา่ง  ๆ มารวมกนัเป็นโครงสร้าง ท่ีคุ้นเคย เช่น การน าเอากากบาทใส่ลงในสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
(รูปท่ี 1 ) หรือรูปวงกลมเลก็ใสล่งในวงกลมใหญ่ (รูปท่ี 2)  รูปท่ี 1 รูปท่ี 2เมือ่ เดก็น าเอารูปร่างต่าง 
ๆมารวมกนั เช่นนีก้็แสดงวา่เดก็เร่ิมเข้าสูข่ัน้ตอนท่ีเรียกวา่ขัน้รู้จกัออกแบบ เดก็เรียนรู้วา่รูปร่างต่าง 
ๆ เหลา่นัน้ สามารถขยบัต าแหน่งได้ เช่น วางติดกนั วางใกล้ ๆ กนัหรือวางห่าง ๆ กัน หรือน า รูป 2 
หรือ 3 หรือ มากกว่ามารวมกันเป็นแบบ นอกจากนีเ้ด็กยังสามารถรวมวตัถุรูปทรงต่าง ๆ เข้า
ด้วยกนัมี ความสามารถและรู้วา่วตัถตุา่ง ๆ มีสี รูปร่าง น า้หนัก คณุภาพ และมีช่ือเรียก การท่ีเด็ก
เอากากบาท ใส่ลงในสี่เหลี่ยม ผืนผ้าหรือเอาวงกลมเล็กใส่ลงในวงกลม ใหญ่ เด็กจะได้เพ่ิม
ประสบการณ์ในการเห็น และเพ่ิมความมีไหวพริบขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 การวาดแสดงเป็นภาพ ขัน้การวาดแสดงเป็นภาพ (Pictorial stage) ขัน้นี ้
เป็นขัน้ขีด ๆ เขียน ๆ ของเดก็อาย4ุ หรือ 5 ขวบ ซึ่งเร่ิมจะแยกแยะวตัถุท่ีเหมือนกันตามมาตรฐาน
ของผู้ใหญ่ได้ขัน้นี ้เป็นขัน้ตอ่จาก ขัน้รู้จกัออกแบบ (Design stage) เดก็อาย ุ4 และ 5 ขวบ จะเร่ิม
เขียนรูปแบบท่ีให้ภาพชัดเจนพอท่ีผู้ ใหญ่จะรู้ได้ ขัน้ตอนนีแ้สดงถึงความเป็นเด็กท่ีโตขึน้ และมี
จินตนาการเดก็จะสามารถรวมขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีผา่นมาข้างต้นทัง้หมด เข้าด้วยกัน เพ่ือมุ่งไปสู่งาน
ท่ีเป็นจริง และเป็นการแสดงถึงงานศิลปะด้วยจากการเร่ิมต้นวาดรูปวงกลม อาจจะกลาย เป็น
จุดเร่ิมต้นของการค้นพบความสัมพันธ์ของศิลปะ ตัวอย่างเช่น การลากเส้นรัศมีออกจากจุด
ศนูย์กลาง หรือออก จากลงกลม ก็ดเูหมือนเป็นแสงอาทิตย์ท่ีออกจากดวงอาทิตย์ (รูปท่ี 5) หรือ
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บางทีอาจจะดัดแปลงเป็นรูปตะขาบได้ (รูปท่ี 6)รูปท่ี 5 รูปท่ี 6งาน ศิลป์โดยเฉพาะรูปนีเ้ป็น
ขบวนการของความคิดสร้างสรรค์อนัมีเอกลกัษณ์ของตวั มนัเอง พระอาทิตย์ หรือตะขาบเกิดจาก
การรวมของเส้น และวงกลมท าให้เห็นรูปดงักลา่วมากกวา่จะเห็นเป็นวงกลม และ เส้น เป็นความ
จริงท่ีวา่งานศิลป์ในแตล่ะสว่นจะมีความสมัพันธ์กับภาพทัง้ภาพเช่น เดียวกับมีความสมัพันธ์กับ 
สว่น อ่ืน ๆ 

สรุป ได้ดงันีว้า่ พฒันาการของเดก็ปฐมวยั เป็นพฒันาการท่ีมีลกัษณะเฉพาะของเด็ก
แต่ละคนซึ่งจะมี พัฒนาการแตกต่างกันไป ขึน้อยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น การอบรมเลีย้งด ู
สภาพแวดล้อม การสง่เสริมพฒันาการ ท่ีถกูต้อง พร้อมทัง้การสนบัสนนุด้านร่างกาย โดยเฉพาะใน
เร่ืองการให้ก าลงัใจเป็นสิ่งท่ีส าคญัย่ิงในการพฒันาความ คิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
2.1 ความหมายของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเพ่ือ
พัฒนาการคิดสร้างสรรค์  การรับรู้ความงาม ให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือ ความรู้สึก 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะส าหรับเดก็หลากหลายแบบ เช่น การเขียน
ภาพ การปัน้ การฉีกปะ การตดัปะ การพิมพ์ภาพ การปัน้ การร้อย การประดิษฐ์ หรือวิธีอ่ืน ๆ ท่ี
เดก็สามารถจะคิดสร้างสรรค์ได้และมีความเหมาะสมตามวยัของเดก็  

2.2 ความส าคัญของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
วิทยาการทางด้านสมองท าให้เราทราบได้ว่า คนเรามีศกัยภาพทางการคิด เกิดจาก

สมองทัง้ 2 ซีก คือ ซีกซ้ายและซีกขวาของเราท างานและพฒันาการคิดตดัสินใจ และคิดสร้างสรรค์ 
สมองทัง้สองซีกจะท างานเช่ือมโยง ไปพร้อมกนัในทกุกิจกรรมการคิด การพัฒนาสมองของเด็กจึง
จดัผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้สมองทัง้สองซีก ท างานสมดลุ กิจกรรมสร้างสรรค์จึงเป็นกิจกรรม
ท่ีจะช่วยเช่ือมโยงการท างานของสมองและพัฒนาจินตนาการ ซึ่ง สมัพันธ์กับประสบการณ์ของ
เด็ก เด็กจะแสดงออกมาเป็นภาพ รูปร่าง และรูปทรง จึงเป็นโอกาสท่ีเด็กจะได้ฝึกสมอง จาก
กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีมีหลากหลายแบบ เป็นการให้เด็กกระท า และสังเกตซึ่งเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ตรงให้ เดก็ เดก็จะเกิดความสามารถในการพัฒนาความคิดรวบยอดและสร้างองค์
ความรู้เก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ต่อไป อีกทัง้ กิจกรรมสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนาจิตเด็กได้อย่างมี
คณุภาพ คือให้เป็นผู้มีความอดทนเพราะต้องสร้างสรรค์ผล งานของตนจนส าเร็จ จะสร้างความ
ภมูิใจตอ่ตนเองหรือสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองได้ เน่ืองจากการเปิดโอกาส ให้เด็กพึ่งตนเองใน
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การท าสิ่งตา่ง ๆ ตามความสามารถ เป็นการกระตุ้นให้เดก็ตระหนกัถึงความมีคณุคา่ในตนเอง เด็ก 
จะเป็นผู้มีความมัน่ใจและกล้าท่ีจะผจญปัญหา ในขณะเดียวกนั เดก็จะได้รับการพฒันาทางสงัคม 
เพราะเดก็จะ ได้มีโอกาสท างานร่วมกบัเพ่ือน เดก็จึงเรียนรู้การแก้ปัญหาการท างาน รู้จักปรับปรุง
หรือเปลี่ยน แปลงตนเอง ซึ่งเป็น พืน้ฐานของการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสงัคม เมื่อเด็กสร้างผลงาน
สิน้สดุแล้ว การชกัชวนให้เดก็ช่ืนชมผลงานของตนเอง เป็นการปลกูจิตส านึกเดก็ให้เห็นคณุค่าของ
ศิลปะท่ีตนสร้างขึน้ และฝึกฝนการแสดงความช่ืนชมในความสวยงาม สร้างความเพลิดเพลินและ
ความสขุจากสิ่งใกล้ ๆ ตวัเดก็เอง 

วิรุณ  ตัง้เจริญ (2545) กล่าวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวยัว่าเป็นการเเสดงออก 
เพ่ือเเสดงพฤติกรรม ท่ีส าคญั คือ เพ่ือให้สมัพันธ์กับความเคลื่อนไหวของร่างกายเพ่ือความสนุก
เพลิดเพลินเเละเพ่ือเรียนรู้สร้างสรรค์ เเละเรียนรู้สิ่งเเวดล้อม 

จากความส าคญัของการวาดภาพดงักล่าง สรุปได่ว่า การวาดภาพของเด็กปฐมวัย
นอกจากจะช่วยให้เดก็ รู้สกึสนกุสนาน เพลิดเพลิน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์เเล้ว ยังช่วยให้เกิด
การพฒันาในด้านทกัษะการใช้มือ เเละเกิด การเรียนรู้สิ่งเเวดล้อม รู้จกัคิด รู้จักเเก้ปัญหา รู้จักต้น
คว้าทดลอง สร้างสื่อท่ีตนเข้าใจจากจินตนาการของตนเอง 

จกัรพงศ์ สวุรรณรัศมี (2553); อ้างอิงจาก Good. 1973 ได้กลา่วไว้ดงันี ้กิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค์ คือ กิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ การตดัสินใจและ
การมีทกัษะ เพ่ือสร้างเป็นผลงาน 

วิบลูย์ ลีส้วุรรณ (2529) กลา่วสนบัสนนุวา่ “เด็กเล็ก ๆ การได้รับการสร้างนิสยัให้เกิด
ความรัก ความ ชอบในศิลปะ เพราะช่วยให้เดก็แสดงออกซึ่งความคิดและเกิดประโยชน์แก่ตนเอง” 

ลกู้า (Luca. 1968: 44-45) ได้กล่าวว่าในการฝึกความคิดสร้างสรรค์นัน้คนเรา
สามารถรับการกระตุ้นให้มี ขึน้ในระดบัสงูได้ด้วยการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กในวยัอนุบาล ผู้สอน
จะต้องมองเห็นความส าคญัวา่ ศิลปะไมเ่พียง แตเ่ป็นแบบฝึกหดัทางความคิดสร้างสรรค์เทา่นัน้ ยงั
ก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย 

2.3 คุณค่าและประโยชน์ของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้

ก าหนดสาระการเรียนรู้ไว้ ซึ่งประกอบเป็น 2 ส่วน คือ ประสบการณ์ส าคญัและสาระท่ีควรเรียนรู้ 
ทัง้สองส่วนใช้เป็นสื่อกลางในการจัด ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา โดยครอบคลมุพัฒนาการเด็ก 4 ด้านดงันี ้ประสบการณ์ส าคญัท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนือ้เล็ก จากการเขียน
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ภาพและการเลน่สี เช่น กิจกรรมเขียนภาพด้วยสีเทียน สีน า้ เป่าสี ทับสี ปัน้ดินเหนียว ดินน า้มนั
งาน ประดิษฐ์จากเศษวสัดุ เป็นต้น ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ เป็น
ประสบการณ์ทางสนุทรีย ภาพ เด็กมีโอกาสช่ืนชมและสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม เช่น กิจกรรมเขียน
ภาพตามความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิด เห็นต่อผลงานศิลปะ ฯลฯ ประสบการณ์ส าคญัท่ี
สง่เสริมพฒันาการด้านสงัคม เป็นประสบการณ์ให้เด็กเรียนรู้ ทางสงัคม ด้วยการเล่นและท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืน มีการวางแผน ตดัสินใจเลือกและลงมือปฏิบตัิ ให้เดก็มีโอกาสได้รับ รู้ความรู้สกึ ความ
สนใจ ความต้องการของตนเองและผู้ อ่ืน เช่น การเลือกท ากิจกรรมศิลปะตามความสนใจการฟัง 
ความคิดเห็นของเดก็คนอ่ืน การรู้จกัรอคอยท่ีจะใช้อปุกรณ์ร่วมกับผู้ อ่ืน การรู้จักแบ่งปันวสัด ุของ
ใช้ เป็นต้น ประสบการณ์ส าคญัท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ความคิดของเด็ก เก่ียวกับการ รับรู้ และการแสดงความรู้ผ่านสื่อ วสัด ุและผลงาน เช่น การวาด
ภาพ ระบายส ีปัน้ดิน ประดิษฐ์ สง่เสริมด้าน การใช้ภาษาและด้านการเขียนในหลายรูปแบบผ่าน
ประสบการณ์ท่ีสื่อความหมายต่อเด็ก และการสื่อความหมาย ของมิติสมัพันธ์ด้วยภาพวาด เช่น 
การให้เดก็เขียนภาพนิทาน วาดภาพด้วยสีเทียน สีน า้ เป็นต้น ดงัท่ี (กระทรวงศกึษาธิการ., 2546)ได้
กลา่วไว้ใน หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2546. 

วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) ได้กล่าวว่า ศิลปะเด็ก คือศิลปะท่ีเด็กเเสดงออกตามสภาพ
ความสนใจ การรับรู้ เเละความพร้อมของเดก็เเตล่ะคน โดยท่ีการเเสดงออกนัน้ จะเเสดงออกด้วย
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งผา่นวสัดท่ีุ เหมาะสม เเละปรากฏเป็นผลงานศิลปะท่ีรับรู้ได้ด้วยสายตา 
หรือท่ีเรียกวา่ทศันศิลป์ (Visual art) เช่น ภาพเขียน รูปปัน้ เเกะสลกั ภาพพิมพ์ กิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นต้น 

2.4 หลักการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
แนวทางการจดักิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยัท่ี ราศี ทองสวสัดิ์ (2529) 

ได้กลา่วไว้วา่ แนวทางการจดักิจกรรมทางศิลปะส าหรับเดก็ปฐมวยั เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการคิด
อย่างอิสระและคิดอย่างเสรีมี จินตนาการ ไม่มุ่งเน้นให้เด็กท างานออกมาสวยงามเหมือนจริง แต่
เป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนือ้มือให้แข็งแรง  เป็น การฝึกประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 
ตลอดจนช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ให้เด็กมีความอดทน มีสมาธิใน การท างาน การท างาน
เป็นกลุม่ช่วยให้เดก็เรียนรู้การเข้าสงัคม การแบ่งปัน มีความเอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ และส่งเสริม ในด้าน
สติปัญญา ท าให้รู้จกัคิดมีเหตผุล จึงควรให้ก าลงัใจในการท างานกบัเดก็อย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้เดก็
เกิดความ มัน่ใจ กล้าคิด และกล้าแสดงออกอย่างเตม็ท่ี  

วิรุณ ตัง้เจริญ (2526) ได้กลา่วถึงเนือ้หาศิลปะชัน้อนบุาลปีท่ี 2 ไว้ดงันี ้
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1) การปพืูน้ฐานให้เดก็มองเห็นความสวยงามทางศิลปะได้แก่ ฝึกให้เด็กสงัเกต
และสมัผสัส่ิงตา่ง ๆรอบตวั ท่ีมีรูปร่างเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั ให้เดก็ช่วยกนัจดัแจกนัจดัมมุห้อง
หรือ น าสิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูป มาตกแตง่ ห้องเรียน เป็นต้น 

2) การวาดภาพระบายสี ได้แก่ การวาดภาพโดยเสรี การป้ายสีด้วยภู่กัน การ
ระบายสีเทียน ในวิธีต่าง ๆ หรือระบายสีตามรูปทรง เร่ืองราวท่ีก าหนดและพาเด็กออกไปศึกษา
นอกสถานท่ีแล้วกลบัมาเขียนภาพเป็นต้น 

3) การทดลองเก่ียวกับสี ได้แก่การระเลงสี หยดสี ทาสี เป่าสี ผสมสี โรยสี และ
กลิง้สีเป็นต้น 

4) การพิมพ์ภาพ ได้แก่ พิมพ์ภาพด้วยวสัด ุแม่พิมพ์ตายาง หรือส่วนต่าง ๆของ
ช่วงแขน และการพิมพ์ ภาพลายนนู โดยใช้ดินสอหรือดินสอสีเป็นต้น 

5) การปัน้ ได้แก่ การปัน้ก้วยแป้ง ดินเหนียว ดินน า้มนั ให้เป็นรูปทรง ปัน้เป็น
เร่ืองราว ปัน้เป็นขนน ปัน้ตามใจชอบ และการเลน่ก่อทราย 

6) การพบั ฉีก ตดั ปะ ได้แก่ การฉีกหรือตดัและแปะเป็นเร่ืองราวต่าง ๆ การพับ
หรือม้วนกระดาษ เป็นเร่ืองราวตา่ง ๆ และน ามาประดิษฐ์สิ่งตา่ง ๆ และการพับผ้าเช็ดหน้า ใบตอง 
ใบมะพร้าว ตามใจชอบเป็นต้น 

7) การประดิษฐ์ ได้แก่ การประดิษฐ์ภาพเคร่ืองห้อยแขวน ประดิษฐ์ของเล่นของ
ใช้ การร้อยวสัดตุา่ง ๆ การเย็บหรือสานเป็นต้น 

8) การเขียนภาพพนัง โดยใช้กระดาษต่อกันเป็นแผ่นใหญ่และให้เด็กช่วยกัน
เขียนภาพตามความมุง่หมาย 

9) งานตอ่ประกอบ โดยตดักระดาษ ฉีกกระดาา พับกระดาษหรือหาวสัดมุาต่อ
ประกอบ 

ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล (2533) กล่าวถึงกิจกรรมท่ีเหมาสมส าหรับเด็กอนุบาล 
ได้แก่ กิจกรรม วาดเส้น(Drawing) กิจกรรมระบายสี(Painting) กิจกรรมพิมพ์(PrintMaking) 
กิจกรรมประติมากรรม(Sculpture) และ กิจกรรมประดิษฐ์ตกแตง่(Craftx) 

3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับภาพพมิพ์ 
3.1 ความหมายศิลปะภาพพมิพ์ (Printmaking) ภาพพมิพ์ คืออะไร 

ภาพพิมพ์ โดยความหมายของค าย่อมเป็นท่ีเข้าใจชัดเจนแล้วว่า หมายถึงรูปภาพท่ี
สร้างขึน้มาโดยวิธีการพิมพ์ แตส่ าหรับคนไทยสว่นใหญ่เมื่อพดูถึง ภาพพิมพ์อาจจะยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จัก 
วา่ภาพพิมพ์คืออะไรกนัแน่ เพราะค า ๆนีเ้ป็นค าใหมท่ี่เพ่ิงเร่ิมใช้กนัมาประมาณเมื่อ 30 ปี มานีเ้อง 



  13 

โดยความ หมายของค าเพียงอย่างเดียว อาจจะชวนให้เข้าใจสับสนไปถึงรูปภาพท่ีพิมพ์ด้วย 
กรรมวิธีการพิมพ์ทางอุตสาหกรรม เช่น โปสเตอร์ ภาพพิมพ์ท่ี จ าลองจากภาพถ่าย หรือภาพ
จ าลอง จิตรกรรม อนัท่ีจริงค าว่า ภาพพิมพ์ เป็นศพัท์ เฉพาะทางศิลปะท่ีหมายถึง ผลงานวิจิตร
ศิลป์ท่ีจดัอยู่ในประเภท ทศันศิลป์ เช่นเดียวกนักบัจิตรกรรมและ ประติมากรรม 

ภาพพิมพ์ทัว่ไปมีลกัษณะเช่นเดียวกับจิตรกรรมและภาพถ่าย คือตวัอย่างผลงานมี
เพียง 2 มิติ สว่นมิติท่ี 3 คือ ความลึกท่ีจะเกิดขึน้จากการใช้ ภาษาเฉพาะของทัศนศิลป์ อนัได้แก่ 
เส้น สี น า้หนกั และพืน้ผิว สร้างให้ดลูวง ตาลึกเข้าไปในระนาบ 2 มิติของผิวภาพ แต่ภาพพิมพ์มี
ลกัษณะเฉพาะท่ีแตกตา่งจากจิตรกรรมตรงกรรมวิธีการสร้าง ผลงานท่ีจิตรกรรมนัน้ ศิลปินเป็นผู้
สร้างสรรค์ขีดเขียน หรือวาดภาพระบาย สีลงไปบนผืนผ้าใบ กระดาษ หรือสร้าง ออกมาเป็นภาพ
โดยทันที แต่การสร้างผลงานภาพพิมพ์ศิลปินต้องสร้างแม่พิมพ์ขึน้มาเป็นสื่อก่อน  แล้วจึงผ่าน 
กระบวนการพิมพ์ ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพท่ีต้องการได้ จากกรรมวิธีในการสร้างผลงานด้วยการ
พิมพ์นีเ้อง ท่ีท าให้ ศิลปินสามารถสร้างผลงาน ต้นแบบ (Original) ท่ีเหมือน ๆกันได้หลายชิน้ 
เช่นเดียวกบัผลงานประติมากรรม ประเภทท่ีปัน้ด้วยดินแล้วท าแม่พิมพ์หล่อผลงานชิน้นัน้ให้เป็น
วสัดถุาวร เช่นทองเหลือง หรือส าริด ทุกชิน้ท่ีหล่อ ออกมาถือว่าเป็นผลงาน ต้นแบบ มิใช่ผลงาน
จ าลอง (Reproduction) ทัง้นีเ้พราะว่าภาพพิมพ์นัน้ก็มิใช่ผลงาน จ าลองจากต้นแบบท่ีเป็น
จิตรกรรมหรือวาดเส้น แตภ่าพพิมพ์เป็นผลงานสร้างสรรค์ ท่ีศิลปินมีทัง้เจตนาและความ เช่ียวชาญ
ในการใช้คณุลกัษณะพิเศษเฉพาะของเทคนิควิธีการทางภาพพิมพ์แตล่ะชนิดมาใช้ในการถ่ายทอด
จินตนาการ ความคิด และอารมณ์ ความรู้สกึออกมาในผลงานได้โดยตรง แตกตา่งกับการท่ีน าเอา
ผลงานจิตรกรรม ท่ีสร้างส าเร็จไว้แล้วมาจ าลองเป็นภาพโดยผา่นกระบวนการทางการพิมพ์ในการ
พิมพ์ผลงานแตล่ะชิน้ ศิลปินจะจ า กดัจ านวนพิมพ์ตามหลกัเกณฑ์สากล ท่ีศิลปะสมาคมระหว่าง
ชาติ ซึ่งไทยก็เป็นสมาชิกอยู่ด้วย ได้ก าหนดไว้ โดยศิลปินผู้สร้างผลงานจะเขียนก ากบัไว้ท่ีด้านซ้าย
ของภาพ เช่น 3/30 เลข 3 ตวัหน้าหมายถึงภาพท่ี 3 ส่วนเลข 30 ตวัหลงัหมายถึงจ านวนท่ี พิมพ์
ทัง้หมด ในภาพพิมพ์บางชิน้ศิลปินอาจเซ็นค าว่า A/P ไว้แทนตวัเลขจ านวนพิมพ์ A/Pนีย้่อมาจาก 
Artist's Proof ซึ่งหมายความว่า ภาพ ๆนีเ้ป็นภาพท่ีพิมพ์ขึน้มาหลงัจากท่ีศิลปินได้มีการทดลอง 
แก้ไขจนได้คณุภาพสมบูรณ์ตามท่ีต้องการ จึงเซ็นรับรองไว้หลงัจากพิมพ์ A/P ครบตามจ านวน 
10% ของ จ านวนพิมพ์ทัง้หมด จึงจะเร่ิมพิมพ์ให้ครบตามจ านวนเต็มท่ีก าหนดไว้ หลงัจากนัน้
ศิลปินจะท าลายแม่พิมพ์ด้วยการ ขูดขีด หรือวิธีการอ่ืน ๆ และพิมพ์ภาพสุดท้ายนีไ้ว้เพ่ือเป็น
หลกัฐาน เรียกวา่ Cancellation Proof สดุท้ายศิลปิน จะเซ็นทัง้หมายเลขจ านวนพิมพ์ วนัเดือนปี 
และลายเซ็นของศิลปินเอง ไว้ด้านล่างขวาของภาพ เพ่ือเป็นการรับรอง คุณภาพด้วยทุกชิน้ 
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อิทธิพล ตัง้โฉลก (2535) วิรุณ ตัง้เจริญ (2539) การพิมพ์ เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการวางแผนและออกแบบ 
เพ่ือสร้างภาพให้เหมือนแม่พิมพ์ ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่นการพิมพ์ด้วยนิว้มือ พิมพ์ภาพจากวสัดุ
ธรรมชาติชนิดตา่ง ๆ เช่น ก้านกล้วย ก้านบวั ใบไม้ ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ  พิมพ์ภาพจากวสัดเุหลือ
ใช้ เช่นฝา จุกขวด ลูกกุญแจ พิมพ์ภาพด้วยเศษเชือก เศษด้าย หรือพิมพ์จากแม่พิมพ์ท่ีครูและ
นักเรียนอาจจะท าขึน้จากการแกะวัสดุเนือ้อ่อน เช่น แม่พิมพ์จากมะละกอ มันเทศหัวผกักาด 
ฟักทองฯลฯ พิมพ์ด้วยตรายางแล้วระบายสีตกแต่งภาพ หรือพิมพ์จากวัสดท่ีุมีลายนูนโดยน า
กระดาษมาวางซ้อนกนักบัวสัดท่ีุมีลายนนูแล้วใช้ดินสอสี หรือใช้ดินสอถู ฝนตามรอยของรวดลาย
จะได้ภาพเหมือนแบบ 

4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับความคดิสร้างสรรค์ 
4.1 ความหมายของความคดิสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง ความสามารถของสมองในการคิดจินตนาการ
ผสมผสานความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งท าให้เกิดความคิดดดัแปลง สิ่งแปลกใหมท่ี่ตา่งไปจากเดิม
ได้ตามความเหมาะสม 

เยลเลน เเละเออร์บัน Jellen G (1986, July) ได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์หมายถึง ความคิดท่ีมีประสิทธิผลท่ีสามารถก่อให้ผลทางปฎิบัติได้ในด้านต่าง ๆ หลาย
ด้าน ได้เเก่ ความคิดท่ีท าให้เกิด นวัตกรรม ความคิดในด้านการสร้างจินตนาการใหม่ ๆ เเละ
ความคิดในด้านความรู้สกึวา่จะต้องมี การก่อให้เกิดสิ่งท่ี เเตกตา่งไปจากรูปแบบเดิม 

กู้ด Good (1973) อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี (2546) ให้ความหมายความคิดสร้างสรรค์ 
วา่เป็นความช่างคิดในการส ารวจตรวจสอบสถานการณ์ท่ีแปลกใหม่ หรือใช้วิธีการใหม่แก้ปัญหา
เก่า ๆ หรือเป็นผลผลิตท่ีริเร่ิมขึน้ใหมจ่ากนกัคิด 

อารี พันธ์มณี (2537) ได้ให้ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า  ความคิด
สร้างสรรค์เป็น กระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่การค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 
ด้วยการคิดดดัแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทัง้การประดิษฐ์
ค้นพบสิ่งตา่ง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลกัการได้ส าเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ ได้นี ้
มิใช่เพียงแตค่ิดในสิ่งท่ีเป็นไปได้ หรือสิ่งท่ีเป็นเหตเุป็นผลเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความคิด
จินตนาการก็เป็นสิ่งส าคญัย่ิง ท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหมแ่ตต้่องควบคูก่นัไปกบัความพยายาม
ท่ีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้ หรือท่ีเรียกวา่ จินตนาการประยกุต์นัน่เอง จึงจะ
ท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ขึน้  
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4.2 ความส าคัญของความคดิสร้างสรรค์ 
เยาวพา เดชะคปุต์ (2542) ได้กล่าวข้อคิดของ เจอร์ซิล อ้างอิงจาก Jersild Arther T 

(1972) กลา่ววา่ ความคิดสร้างสรรค์มีสว่นช่วยในการสง่เสริมเดก็ในด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 
- สง่เสริมสนุทรียภาพ เดก็จะรู้จกัช่ืนชมและมีทศันคติท่ีดีตอ่สิ่งต่าง ๆ ผู้ ใหญ่ควร

ท าเป็นตวัอย่าง โดยการ ยอมรับและช่ืนชมในผลงานของเดก็ ๆ การพฒันาสนุทรียภาพแก่เดก็ โดย
ให้เด็กเห็นว่าทุก ๆอย่างมีความหมาย ส าหรับตวัเขา ส่งเสริมให้รู้จักสังเกตสิ่งท่ีแปลกจากสิ่ง
ธรรมดาสามญั ให้ได้ยินในสิ่งท่ีไมเ่คยได้ยินและหดัให้เดก็สนใจ ในสิ่งตา่ง ๆ รอบตวั 

- ผอ่นคลายอารมณ์ การท างานสร้างสรรค์เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความ
กดดนั ความคบัข้องใจและความก้าวร้าวลง 

- สร้างนิสยัในการท างานท่ีดี ขณะท่ีเดก็ท างาน ครูควรสอนระเบียบและนิสยัท่ีดี
ในการท างานควบคูไ่ปด้วย เช่น หดัให้เดก็รู้จกัเก็บของเป็นท่ี ล้างมือเมื่อท างานเสร็จ 

- การพัฒนากล้ามเนือ้มือ เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนือ้ใหญ่จากการเล่น การ
เคลื่อนไหว การเลน่บล็อก และการพัฒนากล้ามเนือ้เล็กจากการตดักระดาษ ประดิษฐ์ภาพ วาด
ภาพด้วยนิว้มือ การตอ่ภาพ การเลน่กระดานตะป ู

-การเปิดโอกาสให้เด็กได้ส ารวจ ค้นคว้าทดลอง เด็กจะชอบท ากิจกรรมและใช้
วสัดตุา่ง ๆ กนั เพ่ือสร้างสิ่งตา่ง ๆ ซึ่งเป็นโอกาสท่ีเด็กจะใช้ความคิดริเร่ิมและจินตนาการของเขา
สร้างสิ่งใหม ่ๆ ขึน้ ครูจึงควรจดัหาวสัดตุา่ง ๆ ไว้ให้กับเด็กมีโอกาสพัฒนาการทดลองของตน เช่น 
กลอ่งยาสีฟัน เปลือกไขแ่ละเศษวสัดเุหลือใช้ เพ่ือให้เขาฝึกสมมติเป็นนกัก่อสร้างหรือสถาปนิก 

4.3 องค์ประกอบท่ีส าคัญของความคดิสร้างสรรค์ 
โดยทัว่ไปเมื่อกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์  มกัเข้าใจและมุ่งเน้นไปท่ีความคิดริเร่ิม  

ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์ประกอบด้วยลกัษณะความคิดอ่ืน ๆ ด้วย มิใช่เพียงแตค่วามคิด
ริเร่ิมเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ความคิดริเร่ิมเป็นลกัษณะส าคญัท่ีท าให้เกิดการเร่ิมต้นขึน้ แต่
ความส าเร็จ ของการสร้างสรรค์ก็จ าเป็นต้องอาศยัลกัษณะความคิดอ่ืน ๆ ประกอบด้วย สวิุทย์  มลู
ค า (2547) ได้สรุปองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์จากทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของ กิล
ฟอร์ด Guilford J.P. ( 1967) ท่ีได้กลา่วไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองท่ีคิด
ได้กว้างไกลหลายทิศทาง หรือเรียกว่า ลักษณะการคิดอเนกนัย หรือการคิดแบบกระจาย 
(DivergentThinking) ซึ่งประกอบด้วย 

1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) คือ ความสามารถของบุคคลในการหา
ค าตอบได้อย่างคลอ่งแคลว่ รวดเร็วและมีค าตอบในปริมาณท่ีมากในเวลาจ ากดั 
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2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) คือ ความสามารถในการปรับสภาพของ
ความคิดในสถานการณ์ตา่ง  ๆ ได้ความคิดยืดหยุ่นเน้นในเร่ืองของปริมาณท่ีเป็นประเภทใหญ่  ๆ 
ของความคิดแบบคล่องแคล่ว  เป็นตวัเสริมและเพ่ิมคณุภาพของความคิดคล่องแคล่วให้มากขึน้
ด้วยการจดัเป็นหมวดหมูแ่ละมีหลกัเกณฑ์ย่ิงขึน้   

3. ความคิดริเร่ิม (Originality) คือ ความสามารถคิดแปลกใหม่ต่างจากความคิด
ธรรมดาหรือความคิดง่าย ๆ ความคิดริเร่ิมอาจจะเกิดจากการน าเอาความรู้เดิมมาคิด ดดัแปลง
และประยกุต์ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึน้ เช่น วาดรูปก็ดคูวามกล้าท่ีลายเส้น การให้สี ความแปลกของ
ความคิด พวกนีส้ามารถคิดทะลโุลกและมิติของเวลา ทะลกุรอบท่ีวางไว้ 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) คือ ความสามารถในการมองเห็น
รายละเอียดในสิ่งท่ีคนอ่ืน มองไม่เห็น และยังรวมถึงการเช่ือมโยงสัมพันธ์สิ่งต่าง  ๆอย่างมี
ความหมาย  

ดังนัน้จากท่ีกล่าวมาพอสรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์จะประกอบไปด้วย
องค์ประกอบหลกัทัง้ 4 ประการ ท่ีได้กลา่วมาถือวา่ครอบคลมุทัง้หมดแล้ว (Torrance E. P., 1962) 

4.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความคดิสร้างสรรค์ 
ทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา (Structure of 

Intellect Model) ของ กิลฟอร์ด Guilford J.P. ( 1967)ได้อธิบายความสามารถทางสมองของ
มนษุย์ออกมาเป็น 3 มิต ิได้แก่ 

มิติท่ี1 เนือ้หา(Content)หมายถึงข้อมูลหรือสิ่งเร้าท่ีเป็นสื่อในการคิดซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน 

ด้านท่ี1 ภาพ (figural) หมายถึง ข้อมลูท่ีเป็นรูปธรรมท่ีจะรับรู้และระลึกได้ 
เช่น ภาพเขียน ภาพปัน้ 

ด้านท่ี2 สญัลกัษณ์ (Symbol) หมายถึง รูปแบบท่ีอยู่ในรูปของเคร่ืองหมาย
ตา่ง ๆเช่น ตวัอกัษร 

ด้านท่ี3 ภาษา (semantic) หมายถึง ข้อมูท่ีอยู่ในรูปแบบถ้อยค าท่ีมี
ความหมายตา่ง ๆ 

ด้านท่ี4 พฤติกรรม(Behavior) หมายถึง ความสามารถทางสมองของบคุคลท่ี
รู้จักและมีความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ได้ทันทีทันใด เช่นเมื่อเห็นของเล่นรูปร่างกลมท าด้วยยางผิว
เรียบก็บอกได้วา่เป็นลกูบอล 
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มิติท่ี2 วิธีคิด (operation) เป็นมิติท่ีแสดงลักษณะการท างานของสมองใน
ลกัษณะตา่ง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น5 ลกัษณะ  

(1) การรู้จักและเข้าใจ (cognition) หมายถึง ความสามารถทางสมองของ
บคุคลท่ีรู้จกัเข้าใจในสิ่งตา่ง ๆ ได้ทนัทีทนัใด เช่น เมื่อเห็นของเลน่รูปร่างกลมท าด้วยยางผิวเรียบ ก็
บอกได้วา่เป็นลกูบอล 

(2) การจ า (memory) ความสามารถทางสมองของบุคคลท่ีเก็บสะสม
รวบรวมข้อมลูตา่ง ๆไว้ แล้วสามารถ ระลกึออกมาในรูปเดิมได้ตามต้องการเช่น การจ าหมายเลข
ประจ าตวั การท่องสตูรคณู 

(3) การคิดแบบอเนกนยั (Divergent Thinking) เป็นความสามารถทางสมอง
ของบคุคลท่ีสามารถคิดได้หลากหลาย แง่คิดหลายทิศทาง คิดหาค าตอบได้โดยไม่จ ากัดจ านวน
จากสิ่งเร้าท่ีก าหนดให้ในเวลาจ ากดัเช่น ให้บอกสิ่งท่ีขึน้ต้นด้วยค าวา่ น า้ มาให้มากท่ีสดุ 

(4) คิดแบบการคิดแบบเอกนัย หรือ ความคิดรวม (Convergent Thinking) 
เป็นความสามารถ ทางสมองของบุคคลท่ีสามารถสรุปข้อมลูท่ีดีท่ีสดุจากข้อมลูท่ีก าหนดให้และ
การสรุปเป็นค าตอบนัน้จะเน้นเพียงค าตอบเดียว เช่น การเลือกค าตอบในการท าข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 

(5) การประเมินคา่ (Evaluation) เป็นการตดัสินใจเก่ียวกบัความดี ความงาม 
ความเหมาะสม ความพึงพอใจ โดยอาศยัเกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุ 

มิติท่ี3มิติด้านผลของการคิด(Products)หมายถึงความสามารถท่ีเกิดจากการ
ผสมผสานมิติด้านเนือ้หาและด้านปฏิบตัิการเข้าด้วยกนัเป็นผลผลิต เมื่อสมองรับรู้จากสิ่งเร้าท าให้
เกิดการคิดในรูปแบบตา่ง ๆกนั ซึ่งให้ผลออกมาตา่ง ๆกนั แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ดงันี ้

(1) หน่วย (Units) เป็นสว่นท่ีถกูแยกออกมา มีคณุลกัษณะเฉพาะของตนเอง
ท่ีแตกตา่งจากสิ่งอ่ืน 

(2) จ านวน (Classes) หมายถึง กลุม่ของสิ่งมีชีวิตท่ีมีคณุสมบัติบางประการ
ร่วมกนั เช่น สนุขั ปลาวาฬ คนเป็นพวกเดียวกนั เพราะตา่งก็เลีย้งลกูด้วยนม 

(3) ความสมัพนัธ์ (Relations) เป็นผลของการเช่ือมโยงความคิดแบบต่าง ๆ 
ตัง้แตส่องพวกเข้าด้วยกนั โดยอาศยัลกัษณะบางอย่างเป็นเกณฑ์ ความสมัพนัธ์อาจอยู่ในรูปหน่วย
กบัหน่วย กลุม่กบักลุม่ หรือระบบกบัระบบ เช่น การหาค าตรงข้าม การอปุมาอปุมยั 

(4) ระบบ (System) หมายถึง การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลการคิด
หลาย ๆ คูเ่ข้าด้วยกนัอย่างมีระบบ เช่น 1, 3, 5, 7, 9 เป็นระบบเลขคี่ เป็นต้น 
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(5) การเปลี่ยนรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
หรือ การให้นิยามใหม ่การตีความ การขยายความ การเปลี่ยนแปลงข้อมลูไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 

(6) การประยุกต์ (Implication) หมายถึง การคาดหวงัหรือการท านายเร่ือง
บางอย่างจาก ข้อมลูท่ีก าหนด ไว้ให้และเกิดความแตกตา่งไปจากเดิม 

ทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด ถือว่าเป็นพืน้ฐานท่ีส าคญั
ในการศกึษาความคิด สร้างสรรค์ เพราะกิลฟอร์ดได้อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะ
การคิดแบบอเนกนยั คือความคิดท่ีหลายทิศทางหลายแง่มมุ คิดได้กว้างไกล ซึ่งเป็นลกัษณะการ
คิดท่ีน าไปสูสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ จากข้อสรุปจึงท าให้การศึกษาเร่ืองความคิดสร้างสรรค์
กว้างขวางขึน้ในเวลาตอ่มา 

4.5 คุณค่าของความคดิสร้างสรรค์ 
คณุคา่ของความคิดสร้างสรรค์ สามารถสรุปได้เป็น 2 มิติ คือ มิติทางสงัคม และมิติ

ทางปัจเจกชน ซึ่งมิติทางสังคมนัน้เป็นสิ่งท่ีบุคคลได้คิดสร้างสิ่งหนึ่งเพ่ือประโยชน์สุขและ
ความก้าวหน้าของสงัคม หรือหาวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบความส าเร็จ มีประโยชน์ต่อสงัคม ส่วน
มิติทางปัจเจกชนเป็นความสามารถใน การสร้างสรรค์ท่ีมีคุณค่าต่อผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ 
ภาคภูมิใจและมั่นใจในความสามารถของตนเอง  จะส่งผลไปถึงแบบแผนบุคลิกภาพและ 
ความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคม ความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยในการคิดแก้ปัญหา 
สร้างความสนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ซึ่งแสดงออกโดยการศึกษา ค้นคว้า ค้นหา ทดลอง และยัง
ก่อให้เกิดจินตนาการ ให้เกิดการสร้างมมุมองใหม ่ๆ การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั จึงเป็นช่วง
แห่งการสร้างรากฐานของการพฒันาบคุคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการคิด ให้มี
ความฉบัไว สามารถท่ีจะรับรู้ปัญหา เห็นปัญหา สามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ ๆ สร้าง
หรือแสดงความคิดเห็นใหม ่ๆ และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึน้  

4.6 หลักการพัฒนาการความคดิสร้างสรรค์ 
การเจริญเติบโตของเดก็ปฐมวยัเก่ียวข้องกบัการพฒันาด้านความคิดสร้างสรรค์ โดย

มีแบบแผนท่ีแตกตา่งกนัออกไปจากพฒันาการด้านอ่ืน ๆ แมคมิลแลน (Macmillan. 1924 อ้างถึง
ใน อารี  รังสินนัท์ (2532) ได้แบ่งพฒันาการทางจินตนาการของเดก็ออกเป็น 3 ขัน้ คือ  

ขัน้ท่ี 1 เป็นขัน้ท่ีเด็กเล็ก ๆ มีความรู้สึกเก่ียวกับความสวยงาม ซึ่งจะเป็นทาง
น าไปสูค่วามจริง 

ขัน้ท่ี 2 เป็นระยะท่ีเดก็เร่ิมเข้าใจความเป็นจริง เดก็จะเร่ิมมีค าถามถึงเหตแุละผล
ด้วยการถามวา่ “ท าไม” 

ขัน้ท่ี 3 เป็นขัน้ท่ีเดก็เร่ิมเข้าใจทีละน้อย ๆ  ในสิ่งท่ีเดก็พบเห็นในโลกแห่งความจริง  
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ทอแรนซ์ (Torrance E. P., 1962)ได้สรุปพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์เด็ก
ทารก – ก่อนวยัเรียน(อายุ0-6 ปี) ว่าเด็กมีความสามารถพัฒนา จินตนาการได้ตัง้แต่ขวบปีแรก 
ด้วยการเรียนรู้จากสิ่งเร้ารอบตวั เช่น เสียง จังหวะ เมื่ออายุ 2 ขวบ ความกระตือรือร้นท่ีจะใช้
ประสาทสัมผัสเร่ิมมีมากขึน้ตามล าดับ  ช่วงอายุ 2-4 ปี เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์ตรง และประสาทสมัผสัท่ีพร้อมส าหรับสิ่งแปลกใหม่ตามธรรมชาติ เร่ิมมีความรู้สึก
เป็นตวัของ ตวัเอง มกัท าในสิ่งท่ีเกินความสามารถของตนเอง ชอบจินตนาการ จวบจนอายุช่วง 4-
6 ปี เดก็เร่ิมสนกุสนานกับ การวางแผน การเล่นและสามารถเช่ือมโยงเหตกุารณ์ต่าง ๆ แม้จะไม่
เข้าใจในเหตผุลมากนกั เดก็ชอบทดลองเล่น บทบาทสมมติต่าง ๆ โดยใช้จินตนาการของเด็กเอง 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นลกัษณะของความคิดสว่นบคุคล ท่ีสามารถคิดได้อย่างหลากหลายและคิด
ได้อย่างคล่องแคล่ว เพ่ือแก้ปัญหาในสถานการณ์ท่ีก าหนดขึน้ ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์เราสามรถสังเกตได้จากพฤติกรรมการแสดงออก สามารถสรุปได้ดังนีเ้ช่น มีความ
กระหายใคร่รู้ กระตุ้นความคิดด้วยความอยากรู้อยากเห็น ชอบสืบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศึกษา 
ค้นคว้าและทดลองชอบซกัถาม พดูคยุและตัง้ค าถามท่ีแปลก ๆ ช่างสงสยัและแปลกประหลาดใจ 
ในสิ่งท่ีพบเห็นอยู่เสมอ ช่างสงัเกต จดจ า และค้นพบสิ่งท่ีขาดหายไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว 
ชอบแสดงออกมากกวา่เก็บกด ถ้าเกิดข้อสงสยัจะต้องรีบหาค าตอบโดยไม่รีรอ มีอารมณ์ขนัเสมอ 
สร้างความสขุในโลกสว่นตวัด้วยมมุมองท่ีแปลก มีสมาธิในสิ่งท่ีตนสนใจ พึงพอใจและสนุกสนาน
กับการใช้ความคิด สนใจสิ่งต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง มีความเป็นตวัของตวัเองสงู เปิดกว้างทาง
ความคิดเพ่ือพิจารณา มีความเป็นตวัของตวัเองสงู มีความเช่ือมัน่ทางความคิดและการกระท า
และ มีความสามารถทางด้านการ จินตนาการชอบคิดหาวิธีการท่ีหลากหลายเพ่ือให้แก้ปัญหา 

เดก็ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีการแสดงออกทางพฤติกรรม ซึ่งเราสามารถสงัเกต
และสง่เสริมให้ เดก็ได้มีพฒันาการทางความคิดให้เป็นบคุคลท่ีสร้างสรรค์สงัคมและตนเองได้เป็น
อย่างดี การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนโดยเน้นกระบวนการ 
เทคนิควิธีเป็นส าคญั มากกวา่การเรียนรู้ท่ีตวัเนือ้หาสาระ เมื่อความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งดีท่ีแฝง
เร้นภายในตวัตนของบุคคล การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตัง้แต่เยาว์วยัจึง
สามารถท่ีจะกระท าได้ โดยอาศยัเทคนิควิธีการตา่ง ๆ อย่างหลากหลาย กิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์นัน้ต้องมีความตอ่เน่ือง มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
เร่ืองพฒันาการด้าน ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กตาม ระดบั และความสามารถในการแสดงออก 
เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกได้อย่างอิสระ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต้องมาจาก
ประสบการณ์การเลน่ การได้สมัผสัตา่ง ๆ ด้วยตวัเดก็เอง เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีส าคญัของเดก็ ซึ่งการ
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เรียนรู้สามารถเกิดขึน้ได้ทกุท่ี ทกุเวลา โดยท่ีการเรียนรู้ของเด็ก ได้มาจากการเล่นเป็นส าคญั การ
สร้างสถานการณ์และจดัหาสื่ออปุกรณ์การเรียนรู้ 

เลิศ  อานนัทนะ (2535) ได้กลา่ววา่ การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่าเด็กทุกคน 
ควรได้รับการสง่เสริมให้เเสดงออกอย่างมีเป็นอิสระ โดยผา่นกิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตวั
เดก็เเตล่ะคน ดงันัน้ พ่อเเม ่เเละผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็จึงควรเปิดโอกาสให้เดก็ได้ค้นคว้าส ารวจ เเละ
ค้นพบ เก่ียวกบัสิ่งท่ีเขาสนใจด้วยวิธีการของตนเอง 

วราภรณ์  รักวิจัย (2533) ได้เสนอเเนะบทบาทของครูในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของเดก็ดงันี ้

1.จดักิจกรรมหรือบรรยากาศเเบบเรียนปนเลน่ 
2.จดับรรยากาศในห้องเรียนเเบบอิสระสบาย ๆเป็นกนัเอง 
3.ยอมรับการเเสดงออกของนกัเรียนทกุคนด้วยความสนใจเเละกระตือรือร้น 
4.ไมก่ าหนดหรือจดักิจกรรมในห้องเรียน 
5.เปิดโอกาสให้เดก็ได้ค้นคว้าทดลอง เเละหาค าตอบเอง 
6.ไมข่ม่ขูเ่ดก็ ไมว่า่จะเป็นค าพดูหรือท่าทาง 
7.ไมค่วรยึดแบบเรียนท่ีตายตวั เเนะน าให้เดก็รู้จกัการเเก้ปัญหาหลาย ๆวิธี 
8.ค าถามท่ีใช้ในห้องเรียนควรเป็นค าถามท่ีเปิดกว้าง 
9.สร้างบรรยากาศในการยอมรับความเป็นกนัเอง 
10.พยายามสนบัสนนุด้านความคิดท่ีกว้างเเละลกึ 
11.ให้เวลาเเก่เดก็ท่ีคิดค้น พฒันาความคิดให้กว้างออกไปอีก 
12.ปลกูฝังให้เดก็รู้จกัคณุคา่ของตนเอง 
13.ให้อิสระเสรีภาพในการเเสดงออกของเดก็ 

จะเห็นได้ว่า  การสอนหรือการจัด กิจกรรมท่ีส่ง เส ริมความคิดสร้างสรรค์  
สภาพเเวดล้อมเเละบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีเป็นตวักระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ เรียนเกิด
ความสนใจอยากจะค้นคว้า ทดลอง ด้วยตนเองอย่างอิสระ ถ้าสภาพเเวดล้อมเเละบรรยากาศท่ี
เอือ้อ านวยต่อการเรียนรู้ ของเด็กโดยให้ เด็กเร่ิมต้นคิดค้นด้วยตนเองจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
พฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ตอ่ไป 
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4.7 ลักษณะของบุคคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์  
ทอแรนซ์ Torrance E. P. (1962) ได้ศกึษาบคุลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์

สงู พบวา่ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สงูเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืน มีผลงานไม่ซ า้
แบบใคร 

โล แวนฟิลด์ (Lowenfield. 1952) กลา่ววา่ บคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์จะท าอะไร
แตกต่างไปจากคนอ่ืน ไม่ชอบการท างานท่ีซ า้ซาก ไม่ชอบท างานตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้
ตายตัว แต่ชอบท างานตามสบายและย่ิง ไปกว่านัน้ คนท่ีชอบสร้างสรรค์จะไม่ชอบท างานชิน้
เดียวกบัคนอ่ืน เพราะงานท่ีบคุคลเหลา่นี ้ท าเป็นงาน ท่ีต้องแก้ปัญหาโดยตนเองตามล าพงั 

อารี  พนัธ์มณี (2544) สรุปลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ดงันี ้
1. อยากรู้อยากเห็น มีความกระหายใคร่รู้อยู่เป็นนิจ 
2. ชอบเสาะแสวงหา ส ารวจ ศกึษาค้นคว้าและทดลอง 
3. ชอบซกัถามและถามค าถามแปลก ๆ 
4. ช่างสงสยั เป็นเดก็ท่ีมีความรู้สกึแปลกประหลาดใจในสิ่งท่ีพบ 
5. ช่างสงัเกต มองเห็นลกัษณะท่ีแปลกผิดปกติ หรือช่องว่างท่ีขาดหายไปได้ง่าย

และรวดเร็ว 
6. ชอบแสดงออกมากกวา่จะเก็บกด ถ้าสงสยัจะถามหรือพยายามหาค าตอบโดย

ไมร่ัง้รอ 
7. อารมณ์ขนั มองสิ่งตา่ง ๆ ในแง่มมุท่ีแปลก และสร้างอารมณ์ขนัอยู่เสมอ 
8. สมาธิดีในสิ่งท่ีตนสนใจ 
9. สนกุสนานกบัการใช้ความคิด 
10. สนใจสิ่งตา่ง ๆ อย่างกว้างขวาง 
11. มีความเป็นตวัของตวัเอง 

สรุปได้วา่ บคุคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้ ท่ีมีความคิดอิสระ ชอบคิดหรือท าสิ่งท่ี
ซบัซ้อนแปลกใหม ่และมีอารมณ์ขนั มีความตื่นตวัอยู่ตลอดเวลา มีสมาธิ มีความพยายามสามารถ
พินิจพิเคราะห์ความคิด อย่างถ่ีถ้วนในการแก้ปัญหา 

4.8 หลักการส่งเสริมและแนวทางการพัฒนาการความคดิสร้างสรรค์ 
พงษ์พันธ์  พงษ์โสภา (2544) เสนอแนวทางแก่ผู้ สอนในการพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ดงันี ้
(1) สอนให้เดก็รู้จกัคิด คิดเป็น คิดหลาย ๆแง่ และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
(2) กระตุ้นให้เดก็กล้าแสดงความรู้สกึนึกคิดออกมาในวิถีทางท่ีสร้างสรรค์ 
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(3)สง่เสริมให้เดก็รู้จกัใช้จินตนาการและความสามารถของตนเองอนัท่ีจะน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ 

(4)เปิดโอกาสให้เดก็เรียนรู้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(5)สง่เสริมให้เดก็ได้รู้จกัถามและสนใจตอ่ค าถามของเดก็ 
(6)น าวิธีการสอนท่ีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อย่างตอ่เน่ือง 
(7)สนบัสนนุให้เดก็แสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
(8)สร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ 
(9)จดัสภาพห้องเรียนให้ดใูหมอ่ยู่เสมอ 
(10) ไมค่วรก าหนดรูปแบบความคิดและบคุลิกของเดก็มากเกินไป 

อย่างไรก็ตาม การสง่เสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค์สามารถท าด้วยวิธีการต่าง 
ๆ หลายวิธีด้วยกนั อาทิ การระดมพลงัสมอง การคิดให้ได้ปริมาณมากและมีคณุภาพในช่วงเวลาท่ี
จ ากดั การฝึกจินตนาการ หรือการคิดฝัน คิดในสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ การฝึกแก้ปัญหาสร้างบรรยากาศ
ท่ีปลอดภัยและอิสระ ช่วงแรกของชีวิตจนถึง 5 ขวบ เป็นช่วงท่ีมีความส าคัญอย่างย่ิง ต่อ
พฒันาการความคิดสร้างสรรค์และจะคอ่ย ๆ ลดลงเมื่อเป็นผู้ใหญ่ การสง่เสริมและการพัฒนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ การส่งเสริมอิสรภาพในการท างาน การหัดให้เด็กได้รู้จักช่ืนชม และมี
ทศันคติท่ีดีตอ่สิ่งตา่ง ๆ ท่ีควรได้รับการพฒันา การจดักิจกรรม ให้เดก็ได้กระท าตามท่ีเดก็พึงพอใจ 
การพกัผอ่นเพ่ือผอ่นคลายอารมณ์ การสร้างวินยัในการท างานท่ีดี การให้โอกาสเดก็เพ่ือค้นพบการ
ส ารวจ ตรวจสอบ ค้นคว้าและทดลองเพ่ือค้นพบค าตอบด้วยตวัเอง และค านึงถึงความสามารถใน
การเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกนัของเดก็แตล่ะคน การพฒันาความคิดสร้างสรรค์นัน้ ต้องให้เด็กฝึกคิดแลก
ไปจากคนอ่ืน ฝึกหัดให้เป็นคนช่างสงัเกต ฝึกให้มีความคุ้นเคยกับสิ่งท่ีแปลกอยู่เป็นประจ า ให้
อิสรภาพและเวลาในการคิด คิดเชิงสมมติอยู่เสมอกระตุ้นให้เกิดการคิดอย่างคลมุเครือ ไม่ยึดติด
กับความถูกต้องและความผิดพลาด แนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กนัน้ 
ได้แก่ สอนให้เดก็ได้รู้จกัคิด คิดเป็น คิดหลาย ๆแง ่และสามารถคิดแก้ปัญหาได้ส าเร็จ, กระตุ้นให้
เดก็กล้าแสดงความรู้สกึ นึกคิดออกมาในวิถีท่ีสร้างสรรค์, เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรียนรู้ ศกึษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง, ส่งเสริมให้เด็กรู้จักการถาม และสนใจต่อค าถามของเด็ก, น าวิธีการสอนท่ีกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์อย่างตอ่เน่ือง, สนบัสนนุให้เดก็ แสดงออกทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์, สร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างอิสระ และต้องไมค่วรก าหนด รูปแบบความคิดและบุคลิกภาพของเด็ก
มากเกินไป เมื่อเด็กเล่นจะแสดงพฤติกรรมอนัเป็นความสามารถ ส่วนรวมในระดบัท่ีมีอยู่ในตัว
ออกมา การคิดอย่างหลากหลายทิศทาง คิดริเร่ิม และคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึน้จากกิจกรรม
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การเลน่อย่างอิสระผา่นของเลน่เป็นเคร่ืองมือท่ีเด็กใช้ในการเล่น ซึ่งการเลือกของเล่นต้องใช้อายุ
เป็นเกณฑ์ ไมจ่ าเป็นต้องอปุกรณ์ส าเร็จรูปเพียงแตอ่ปุกรณ์ ของเล่นต้องเป็นอปุกรณ์ท่ีเปิดโอกาส
ให้เกิดการค้นพบตวัเองได้คิด ค้นหา พฒันาและคิดสร้างสรรค์ เช่น แท่งไม้ เศษผ้า ซึ่งเด็กสามารถ
น าไปคิดเป็นของเลน่ได้หลายทิศทาง ภายหลงัการเลือกของเลน่ท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือ ในการเล่นเพ่ือ
สง่เสริมพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ เดก็ปฐมวยัพฒันาสติปัญญาของตนเพ่ือ การเรียนรู้สิ่ง
ท่ีอยู่รอบตวัจากการสงัเกต การเลน่ และการซุกถามส่ิงท่ีเดก็อยากรู้อยากเห็น พฤติกรรม ทางการ
จ าแนก การมองเห็น ความสมัพนัธ์ และการเรียงล าดบั โดยเดก็จะพยายามเรียนรู้ ทกุสิ่งทกุอย่างท่ี
อยู่รอบตวั การเรียนรู้สิ่งตา่ง ๆ ของเดก็วยันีต้้องอาศยัประสบการณ์ตรง ท่ีได้รับการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม เดก็ต้องเกิดความภมูิใจ และพอใจท่ีจะท าพฤติกรรม ตอบสนองต่อสิ่ง
นัน้ ๆ การจัดหาและเลือกสื่อเพ่ือพัฒนาสติปัญญาและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั 
ควรค านึงถึงลกัษณะของสื่อดงันี ้ความเหมาะสมของสื่อตามวยัของเดก็ วยัปฐมวยันัน้ควรเป็นสื่อ
ท่ีช่วยเร้า ความสนใจของเด็กให้มีความอยากรู้อยากเห็น คุณภาพในแง่ความปลอดภัย ความ
คงทน และการออกแบบ สื่อท่ีดีส าหรับเดก็ปฐมวยั จะต้องท าด้วยวสัดท่ีุไมเ่ป็นพิษเป็นภยัตอ่เดก็ สี
ต้องไมส่ะสมปนตะกัว่ ขนาดมมุไมแ่หลมคม ประโยชน์ใช้สอย สื่อท่ีมีคณุภาพ ควรค านึงถึงการใช้
ประโยชน์ได้หลาย ๆ อย่าง หรือน ามาดัดแปลงใช้ได้หลายโอกาส เล่นได้หลายคน และหลาย
วตัถปุระสงค์ ประหยดั สะดวกในการจดัหาให้มีความหลากหลายและจ านวนท่ีเพียงพอ สื่อท่ีจะให้
ประสบการณ์ ตรงกบัเดก็ นัน้ควรจะหาซือ้ง่าย หรืออาจท าขึน้มาได้เอง การจัดประสบการณ์เพ่ือ
การพฒันา ความคิด ริเร่ิมสร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั ด้วยสื่อของเล่นจะต้องเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออก ถึงความรู้สึกของตน การขีดเขียนด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ การสร้างด้วยวสัดตุ่าง ๆ ให้
เด็กมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์ด้วย  ดังนัน้ เราจึงต้องรู้จักจัดหาและเลือกสื่อท่ีมีประโยชน์มี
ประสิทธิภาพและประหยดัมาจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็ด้วย  (วีณา ประชากูล วารสารวิชาการ ปี
ท่ี 9 ฉบบัท่ี 4 ตลุาคม - ธนัวาคม 2549)  

4.9 แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ 
เยลเลน และเออร์บัน กนิษฐา ชูชัน (2541) อ้างอิงJellen G (1986, July) ได้กล่าวถึง

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ไว้ในข้อสอบ ทีพีซี - พีที (TPC - PT) 
1) ความคิดคลอ่งแคลว่ 
2) ความคิดยืดหยุ่น 
3) ความคิดริเร่ิม 
4) ความคิดละเอียดละออ 
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5) การกระท าท่ีแสดงถึงการเสี่ยงอนัตราย เช่นการแยกขอบดเขต 
6) การผสมให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 
7) อารมณ์ขนั 

แบบทดสอบ TCT - DP หรือแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการผลิตการวาด
ภาพนี ้เกิดขึน้จากการ พยายามสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ท่ีเปิดกว้างให้วดัผลได้ไกล้
เคียงและครอบคลุม กับความหมายท่ีถูก ต้องของความคิดสร้างสรรคืของคนมากท่ีสุด จา
การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทีบได้แสดงว่า แบบทดสอบความ คิดสร้างสรรค์ท่ีมีอยู่อ่ืน ๆ 
ทัง้หมดนัน้ อาจกลา่วได้วา่ไมม่ีแบบทดสอบแบบใด วดัระดบัความคิดสร้างสรรค์ได้ตรง ครอบคลมุ
หรือไกล้เคียงเน่ืองจาก เป็นแบบทดสอบท่ีวดัด้านความรู้ ความจ าเป็นส่วนใหญ่ และอีกเหตผุล
หนึ่ง คือรูปแบบองค์ประกอบของแบบทดสอบ สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์  ออกมาใน
วงจ ากดันัน้ ๆ ตามไปด้วยเช่น การยึดติดอยู่กบัวงกลม การยึดติดกบัการวาดภาพคนเป็นต้น 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้วนี ้เยลเลน และเออร์บัน Jellen G (1986, July)ได้เน้น
ให้เห็นว่า สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดของแบบทดสอบ TCT - DP ท่ีสร้างมาก็คือการพิจรณา การคิดท่ี
เหนือกวา่การคิดแบบปกติธรรมดา ท่ีเห็นได้ทัว่ไป เช่น จะเห็นได้จากการไมว่าดชิน้สว่นคร่ึงวงกลม
ไปเป็นรูปหน้า รูปพระอาทิตย์ แตน่ าไปสร้างภาพ ท่ีไมป่รากฎอยุ่ด้านอ่ืน หรือน าไปเป็นส่วนหนึ่งท่ี
ส าคญัท่ีสร้างเป็นเร่ืองราวของภาพรวมได้ นกัวิจยัทัง้สองจึงเพ่ิมเติม ตวัแปรย่อยอีก 4 ตวัแปรเข้า
ไปในเกณฑ์การให้คะแนน โดยยึดถือวา่เป็นการคิดท่ีแปลกใหมท่ี่ไมค่ิดตามแบบ แผนเดิม ๆ คือ 

1) การวาง การพบั หมนุ หรือพลิกกระดาษแบบทดสอบ 
2) การวาดภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นความจริงแท้ 
3) ภาพรวมของรุปทรง เคร่ืองหมาย ตวัอกัษร ตวัเลข และ / หรือสญัลกัษณ์ตา่งๆ 
4) การต่อเติมชิน้ส่วนของแบบทดสอบ 6 ชิน้ส่วน ไม่ใช้ภาพวาดท่ีแพร่หลาย

โดยทัว่ไป 

5 เอกสารงานวจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
5.1 งานวจิัยในประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

ฝนทิพย์  มีชูธน (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวยัด้วยชดุกิจกรรม สร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาทักษะทางศิลปะของเด็กชัน้ระดบัปฐมวยัโดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้ผ่าน ชุดกิจกรรมก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 
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วิลาสินี  แสงนิล (2557) การศึกษาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมภาพพิมพ์ด้วยนิว้มือ 
ส าหรับเดก็นกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีท่ี 3  

วรางคณา กนัประชา (2548) ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัท่ีท ากิจกรรมศิลปะ
ด้วยนิว้มือ 

ปิยวรรณ อภินันท์รุ่งโรจน์ (2555) การศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์และ
ความพึงพอใจทีมีตอ่ กระบวนการจดัการเรียนรู้ของนักเรียนชัน้อนุบาลศึกษาปีท่ี2โรงเรียนนายก
วฒันากรวดัอดุมธานี จงัหวดั นครนายก ด้วยกิจกรรมศิลปศกึษา 

กัลยาณี แซมสีม่วง (2557) พัฒนาการด้านการเขียนของเด็กปฐมวยัท่ีได้รับการจัด
กิจกรรมการปัน้เเละ การละเลงสีด้วยนิว้มือ  

เยาวนา ดลเเม้น (2535) ได้ท าการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั  และ
เปรียบเทียบ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ท่ีได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการณ์
กิจกรรมการเคลื่อนไหว และ จงัหวะกบักิจกรรมในวงกลมตามแผนการจดัประสบการณ์ระดบัก่อน
ประถมศกึษา ชัน้เดก็เลก็ของส านกังานคณะ กรรมการประถมศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2534  

กนิษฐา ชชูนั (2541) ได้ศกึษาวิจยัผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการสอน 
ภาษาธรรมชาติโดยใช้แกนน าในหน่วยการสอนท่ีมีต่อการคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั ของ
นกัเรียนชัน้อนบุาลปีท่ี 3 มีอายรุะหว่าง 5 - 6 ปี ซึ่งก าลงัเรียนอยู่ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2540 
โรงเรียนอนบุาลหนนู้อย สงักัดส านัก งานการสึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จ านวน 27 คน ผล
การศึกษาวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยท่ีได้รับการ จัดกิจกรรมการเรียรรุ้  ตามแนวทางการสอน
ภาษาธรรมชาติโดยใช้แกนน าในหน่วยการสอนภาษาธรรมชาติ  หน่วย การสอนสงูขึน้กว่าการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติระดบั .05 ซึ่งค่าเฉลียคะแนนก่อนทดลอง เท่ากับ 25.25 หลงั
การทดลองคา่คะแนนเฉลียเท่ากบั 37.14  

5.2 งานวจิัยต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
บรูซ Bruce Meeks Elija. (1975)ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนเเบบใช้ชุด

กิจกรรมได้ผลดีกว่าการสอน เเบบธรรมดา ซึ่งผลการวิจัยปรากฎว่า การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ได้ผลดีกวา่การสอนเเบบธรรมดาซึ่งผลการวิจัย ลกัษณะนี ้ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาร์ม
สตรอง Armstrong Jane (1972) ซึ่งได้ท าการวิจัยศึกษา เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
ชนิด สื่อประสม Muli - Media Self Instruction Package ผลการวิจัยปรากฎว่า นักเรียนท่ีเรียน
จากชดุกิจกรรมมีผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่กลุม่ท่ีเรียนด้วยการสอนวิธีบรรยายอย่าง มีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 
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เคลลี Kelley R. E (1988)ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกตามเเบบเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางศิลปะ เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเป็นเวลา 10 สปัดาห์ ในชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี1 ผลปรากฏวา่ ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ของเด็กท่ีเข้าร่วมตามเเผนกับเด็กไม่ได้
เข้าร่วมตามเเผนเเตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

จากการศกึษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยทัง้ในเเละต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับชุด
กิจกรรมศิลปะสร้าง สรรค์ส าหรับเดก็นัน้ สรุปได้ว่ามีความส าคญัอย่างย่ิงในการช่วยส่งเสริมและ
พฒันาให้เดก็มีประสิทธิภาพท่ีมีความ เจริญงอกงามตอ่ไปในอนาคต 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ในการด าเนินการครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
โดยมีขัน้ตอน การด าเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.ประชากร 
2.เนือ้หาเก่ียวกบัการท าวิจยั 
3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4.แผนการจดักิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
5.การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุปฐมวยั ทัง้ชายและหญิง 

โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จ านวน 10 คน 
เนือ้หาเก่ียวกบัการท าวิจยั 

ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์โดยจะส่งเสริมให้เด็กรับรู้ถึงสนุทรียศาสตร์ทาง
ศิลปะและมีความเพลินเพลินสนกุสนานในการท ากิจกรรมด้วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยวสัดชุนิดต่าง 
ๆท่ีไมเ่ป็นอนัตราย เหมาะส าหรับเดก็ปฐมวยั และมีลกูเลน่ท่ีสามารถดึงดดูให้เด็กเกิดความสนใจ 
ให้เกิดเป็นผลลัพธ์หรือรูปแบบ ท่ีออกมาหลากหลายตามความรู้สึกผ่านกระบวนการความคิด
จินตนาการได้อย่างอิสระ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 

1.ชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค ์
กิจกรรมท่ี1 เร่ืองมือน้อยแสนซน 
กิจกรรมท่ี2 เร่ืองธรรมชาติสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี3 เร่ืองพืน้ท่ีของฉนั 
กิจกรรมท่ี4 เร่ืองสตัว์น้อยสี่เท้า 
กิจกรรมท่ี5 เร่ืองจินตนาการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี6 เร่ืองภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
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กิจกรรมท่ี7 เติมเตม็จินตนาการ 
2.แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์TCT-DP(Test of Creative Thinking drawing 

Production) ของเยลเลนเเละเออร์บนั (Jellen; &Urban. 1986) 

แผนการจัดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 
การจัดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างดังนีศ้ึกษาหลักสตูร

ก่อนประถมศกึษา พทุธศกัราช ๒๕๔๖ 
1.1 ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมภาพพิมพ์ เพ่ือก าหนด

รายละเอียด เก่ียวกบัการจดักิจกรรม เเละวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆท่ีเหมาะกบัเดก็ปฐมวยั 
1.2 ศึกษาหลักสตูรก่อนประถมศึกษา พุทธศกัราช 2540 เพ่ือศึกษาหลกัการเเละ

จดุมุง่หมาย ในการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ปฐมวยั หรือก่อนประถมศกึษา 
1.3 ศกึษาทฤษฎี การพฒันาการความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของเด็กปฐมวยั เพ่ือ

น าไปใช้ในการ ก าหนดสร้างชดุกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
1.4 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาและขอบเขต เร่ือง รูปแบบการสร้างชุด

กิจกรรมให้ เหมาะสมกบัวยัและความสนใจของนกัเรียน 
1.5 ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผล สอดแทรกอยู่ในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ

เรียนรู้ เป็นการประเมิน เพ่ือตรวจสอบพืน้ฐานของผู้ เรียนระหว่างการเรียน เป็นการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงผลการเรียน และเพ่ือให้ทราบผล การเรียนเป็นระยะและเมื่อสิน้สดุการเรียนเป็นการ
ประเมินเพ่ือตดัสินการเรียนวา่ผู้ เรียนบรรลผุลการเรียนรู้หรือ ไม ่

1.6 น าแผนการจัดกิจกรรมไปให้ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในรายวิชานัน้
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีผู้ เช่ียวชาญดงันี ้ 

รองศาสตราจารย์กันจณา ด าโสภี อาจารย์ผู้สอนคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ 
สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒุิกร คงคา อาจารย์ผู้สอนประจ าภาควิชา สาขาวิจิตรศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

อาจารย์อภิญญา สิทธิวงค์ อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะ โรงเรียนไทยคริสเตียน 
โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้ท าการประเมินเป็นรายบุคคลว่าสามารถวดัได้ตรง

กบัจดุประสงค์ท่ีก าหนด หรือไม ่โดยให้คะแนนIOCตามเกณฑ์ ดงันี ้
ถ้าวดัได้ตรงจดุประสงค์ได้   +1 คะแนน 
ถ้าไมแ่น่ใจวา่วดัตรงจดุประสงค์หรือไมไ่ด้  0 คะแนน 
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ถ้าวดัได้ไมต่รงจดุประสงค์ได้   1 คะแนน 
น าคะแนนของผู้ เ ช่ียวชาญทุกคนท่ีประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความ

สอดคล้องกบัจดุประสงค์เพ่ือหาคา่เฉล่ีย ใช้สตูรดงันี ้

IOC =   
IOC แทน คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ 

 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

คะเเนนท่ีได้หาคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงคก์บัพฤติกรรม IOC เท่ากบั .05 
ขึน้ไปจึงถือว่าใช้ได้ พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2531) ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ค่าดัชนี ความ
สอดคล้องระหวา่ง จดุประสงค์กบัพฤติกรรมIOCเท่ากบั0.67-1.00  

1.7 น าแผนการจัดกิจกรรม ท่ีปรับปรุง จ านวน 7 กิจกรรม ให้เหมาะสมแล้วจัดท า
แบบฉบบัจริง เพ่ือน าไปใช้กบักลุม่ประชากร เดก็ท่ีอยู่ในช่วงอายปุฐมวยั ทัง้ชายและหญิง โรงเรียน
สอนศิลปะArt can do จ านวน 10 คน เพ่ือวดัความคิดสร้างสรรค์เเละน าชดุกิจกรรมไปใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อ ๆไป โดยมีชุดคู่มือแผนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ทัง้ 7 กิจกรรม ดงัตอ่ไปนี ้

คู่มือแผนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 1 เร่ือง มือน้อยแสนซน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี1.สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นใช้อวยัวะร่างกาย เช่นมือ, เท้าเป็นต้น 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
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จุดมุ่งหมาย  

1. เพ่ือให้เดก็เข้าใจงานภาพพิมพ์วา่เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้ด้วยวิธีการพิมพ์ โดย
การกดแม่พิมพ์ ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ ด้วยอวยัวะในร่างกาย เช่น นิว้มือ, ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, 
ข้อศอก เป็นต้น 

2. เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทัง้  4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเร่ิม 
ความคิดคลอ่งตวั ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ 

3. เพ่ือสง่เสริมกล้ามเนือ้อวยัวะมือ เท้า ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีโปสเตอร์,สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. แป้งอเนกประสงค์, แปง้เค้ก  (แป้งท าขนม) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า  

1.1 ครูทกัทาย สนทนากบันกัเรียน ถามวา่ศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรรู้จกัหรือไม ่
1.2 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้อวยัวะร่างกาย มือ, นิว้เป็นต้น 
1.3 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อมด้านกล้ามเนือ้มือ ด้วยการเปิดเพลง พร้อมก ามือและ

แบมือ เข้าจงัหวะ 
1.4 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 

2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ

พิมพ์ ด้วยการกดแมพิ่มพ์ให้ติดเกิดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 

3.ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้าง

แรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 
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1. รวบรวมผลงาน สงัเกตแุละให้คะแนนจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 

 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี  2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์ 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี 1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดุ
ธรรมชาติตา่งๆ ให้เกิดเป็น องค์ประกอบของภาพท่ีสวยงาม 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดจุากธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3.สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
1. สีธรรมชาติ,สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ ( ก้านกล้วย, เปลือกไม้, ใบไม้, ดอกไม้ ) 
6. กลิ่นผสมอาหาร (เช่น กลิ่นใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลิ่นมะลิ, กลิ่นกหุลาบ) 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า 
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1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเด็กให้มีความพร้อม โดยการให้เด็กๆได้สัมผัสและดมกลิ่นกับวัสดุท่ี

น ามาใช้ 
1.3 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดจุากธรรมชาติ 
1.4 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 

2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ

พิมพ์ โดยการกดแมพิ่มพ์ให้ติดเกิดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 

3.ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ก าลงัใจ  

การประเมินผล 
1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 

 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 3 เร่ือง พืน้ท่ีของฉัน 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี1.สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวัสดุ
สงัเคราะห์ตา่งๆ  
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
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1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4. ให้เด็กพัฒนาคิดสร้างสรรค์และคิดประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ตามจินตนาการของผู้

พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตตา่งๆเป็นการพิมพ์ภาพเลียนแบบสิ่ง
ตา่ง ๆ เช่น อาคาร, บ้านเรือน, ต้นไม้ หรือ สตัว์ตา่ง ๆ เป็นต้น 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร,สีจากวสัดธุรรมชาติ 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์ ( ฟองน า้, กระดาษ, ท่ีแค๊ะห,ู ส าล,ี ขวดน า้, ช้อนส้อม ) 
6. แป้งข้าวโพด 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า 

1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.2 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์ 
1.3 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 

2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ

พิมพ์ โดยการกดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 

3.ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง 

ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
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2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สัตว์น้อยส่ีเท้า 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 

วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดุ
สงัเคราะห์ให้เป็นรูปสตัว์สีเท้า ในจินตนาการ 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 
1. สีโปสเตอร์ 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์ ( เชือก )    
6. กระดาษแขง็ 
7. กาว 
8. ลกูกลิง้  

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า 
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1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.3 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์เพ่ือท าเป็นรูปสตัว์

สี่เท้า 
1.4 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 

2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ

พิมพ์ โดยการกดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 

3.ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง 

ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล  

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็  
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 5 เร่ือง จนิตนาการสร้างสรรค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดุ
ธรรมชาติและวสัดสุงัเคราะห์ ตา่งๆ 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
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จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4. เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการของเรา ซึ่งอาจจะเป็นภาพ

เหตกุารณ์ในชีวิต ประจ าวนั ภาพนิทาน หรือ ภาพท่ีแตกตา่งจากความจริง โดยให้เลือกใช้วสัดใุน
การพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีน า้, สีโปสเตอร์, สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์  
6. วสัดธุรรมชาติ 
7. ลกูกลิง้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า 

1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.3 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 

2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ

พิมพ์ ด้วยการกดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 

3.ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลและแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชยให้ก าลงัใจ  

การประเมินผล 
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1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี  6 เร่ือง ภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ คณุคา่งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้โดยให้ใช้วสัดแุมพิ่มพ์ท่ีใช้ในการ
ปรุงอาหาร 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4.เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการ โดยให้ใช้วสัดแุมพิ่มพ์ท่ีใช้ในการ

ปรุงอาหารเช่น ผกั, ผลไม้ น ามาแกะสลกัเป็นรูปเป็นทรงต่างๆ และให้น าไปพิมพ์ภาพให้เกิดเป็น
ลวดลายตามจินตนาการของ เดก็เอง 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ ( ผกั, ผลไม้, เส้นมามา่  ) 
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6. เคร่ืองปรุงอาหารท่ีมีความเข้มข้น (เช่น ซอสมะเขือเทศ, ซอสซีอิว้หวาน) 
7. น า้ 
8. ท่ีฉีดน า้ (ฟ๊อกกี)้ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า  

1.1 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์ เพ่ือท าเป็นรูปสตัว์
สี่เท้า 

1.2 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 

2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ
พิมพ์ ด้วยการกดแมพิ่มพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 

2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
3.ขัน้สรุปและประเมินผล 

3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง 

ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี 7 เร่ือง เติมเต็มตามจนิตนาการ 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและ ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

ตวัชีว้ดัท่ี 1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้น และ จุด เพ่ือให้ต่อเติมภาพ ตาม
จินตนาการให้สมบรูณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 



  39 

-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 

จุดมุ่งหมาย 
1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตาม

จินตนาการของผู้พิมพ์โดย 
พิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้  
4. เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการ โดยมีเส้น และ จุด เพ่ือให้ต่อ

เติมภาพ ตามจินตนาการให้สมบรูณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร(แตง่กลิ่น) 
2. กระดาษ 
3. น า้ 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ  
6. วสัดสุงัเคราะห์  
7. น า้ตาลไอซ่ิง 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
1.ขัน้น า  

1.1 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติ
ท่ีอยู่รอบตวั 

1.2 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
2.ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 

2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้มาด้วยวิธีการ
พิมพ์ ด้วยการกดแมพิ่มพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 

2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
3.ขัน้สรุปและประเมินผล 

3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผล และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
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3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบัติกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกล่าวยกย่อง 
ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 

 
แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production) 
ของ เยลเลนและเออร์บัน Jellen G (1986, July) 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์
บนั(Jellen;&Urban.1986)ซึ่งมีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1.ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์บัน(Jellen;&Urban.) เพ่ือน ามาปรับใช้ในด้านของภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์ซึ่งเป็นแบบทดสอบท่ีมีการหาคา่ความเช่ือมัน่โดยเยลเลนและเออร์บนั  

2. ศึกษาลักษณะของแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์บัน 
(Jellen; &Urban.) เพ่ือน ามาปรับใช้ในด้านของภาพพิมพ์สร้างสรรค์  ซึ่งแบบทดสอบนีเ้ป็น
แบบทดสอบท่ีใช้กระดาษและดินสอ ในการทดสอบเป็นรายบคุคลซึ่งก าหนดรูปแบบดงันี ้คือ 

(1) ถ้าสิ่งท่ีก าหนดเป็นสิ่งเร้าท่ีจัดเตรียมไว้ในรูปของชิน้ส่วนเล็ก ๆ มีขนาดและ
รูปร่างแตกตา่งกนัเช่น รูปคร่ึงวงกลม รูปสี่เหลี่ยมจตัรุัสปลายเปิด รูปจดุ รูปรอยเส้นประ รูปเส้นโค้ง 
ตวั s ซึ่งประกอบอยู่ด้านในและ นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ 

(2) ผู้ทดสอบสามารถตอบสนองสิ่งเร้าอย่างอิสระตามจินตนาการ โดยการวาด
ภาพขึน้มาในขอบเขต ช่วง เวลาท่ีก าหนดให้และมีเกณฑ์ส าหรับยึดถือเป็นหลกัในการประเมิน
คณุคา่ความคิดสร้างสรรค์จากผลงานทัง้หมด 

3. การใช้แบบทดสอบ 
(1) ผู้ถกูทดสอบจะได้รับแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์

บัน(Jellen;&Urban.) และดินสอ ซึ่งไม่มียางลบ เพ่ือมิให้ผู้ตอบเปลี่ยนภาพท่ีวาดแล้ว ผู้ทดสอบ
อา่นค าสัง่ช้า ๆและชดัเจน 

(2) เมื่อผู้ถกูสอบเข้าใจแล้วให้ลงมือวาดภาพและถ้าหากมีค าถามในช่วงท่ีก าลงั
ท าแบทดสอบผู้ทดสอบอาจ จะตอบค าถามได้ เช่น ถามวา่ “ หนจูะวาดรูปอะไร “  ให้ครูตอบได้ว่า  
“ เดก็ ๆ อยากวาดภาพอะไร ก็ได้ตามท่ีอยากจะวาด  รูปท่ีวาดเป็นสิ่งถกูต้องทัง้สิน้  ท าอย่างไรก็ได้ 
ไม่มีสิ่งใดผิด ” ในการทดสอบก าหนดเวลา 15นาที หลงัจากนัน้ผู้ทดสอบจะเก็บข้อมลูทัง้หมด 
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เขียน ช่ือ อาย ุเพศ และช่ือภาพ ไว้ท่ีมมุขวาของแบบทดสอบ ผู้ทดสอบต้องจดบันทึกเวลาการท า
แบบทดสอบของผู้ ท่ีท าเสร็จก่อน12นาที โดยจดบันทึก อายุ เพศ ช่ือผู้ เข้ารับ การทดสอบใน
ช่องวา่งมมุขวาของกระดาษทดสอบ 

4. ศกึษาการให้คะแนนแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์บัน
(Jellen; &Urban.) โดยมีเกณฑ์ดงันี ้คือ 

(1) การตอ่เติม (Cn: Continuations) ชิน้สว่นท่ีได้รับการต่อเติม (คร่ึงวงกลม จุด 
มมุฉาก เส้นโค้ง เส้นประและส่ีเหลี่ยมจตัรุัสเลก็ปลายเปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่) จะได้คะแนน
การตอ่เติมชิน้สว่นละ 1 คะแนน  คะแนนสงูสดุคือ  6  คะแนน 

(2) ความสมบรูณ์ (Cm: Completions) หากมีการตอ่เติมจากเดิมในข้อ1 ให้เต็ม
หรือให้สมบรูณ์มากขึน้ จะได้คะแนนชิน้ส่วนละ1คะแนน ถ้าต่อเติมภาพโดยใช้รูปท่ีก าหนด 2 รูป
มารวมเป็นรูปเดียว เช่น โยงเป็นรูปบ้าน ต่อเป็นอิฐ ต่อเป็นปล่องไฟฯลฯ ให้ 1 คะแนน คะแนน
สงูสดุของข้อนีค้ือ 6 คะแนน 

(3) ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่(Ne: New Elements) ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม่
นอกเหนือจากข้อ1 และ 2 จะได้คะแนนเพ่ิมอีกภาพละ 1 คะแนน แต่ภาพท่ีวาดซ า้ ๆ ภาพท่ี
เหมือนกนั เช่น ภาพป่าท่ีมีต้นไม้หลาย ๆ ต้น ซ า้ ๆ กนั จะได้ 2 – 3  คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนี ้
คือ  6  คะแนน 

(4) การต่อเน่ืองด้วยเส้น (Cl: Connections made with lines) แต่ละภาพหรือ
ส่วนของภาพ (ทัง้ภาพท่ีสร้างเสร็จขึน้ใหม่ในข้อ3 หากมีเส้นลากโยงเข้าด้วยกันทัง้ภายในและ
ภายนอกจะได้รับคะแนนการโยงเส้น เส้นละ1คะแนน คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ 6 คะแนน 

(5) การต่อเน่ืองท าให้เกิดความเป็นเร่ืองราว (Cth : Connections made that -
Contribute to a theme) ภาพใดหรือสว่นใดของภาพท่ีท าให้เกิดเป็นเร่ืองราวหรือเป็นภาพรวมจะ
ได้อีก 1 คะแนนตอ่ 1 ชิน้ การเช่ือมโยงนีอ้าจเป็นการเช่ือมโยงด้วยเส้นจากข้อ 1 หรือไมใ่ช้เส้น ก็ได้ 
เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์ เงาตา่ง ๆ การแตะกนัของภาพ ความส าคญัอยู่ท่ีการตอ่เติมนัน้ท าให้
ได้ภาพท่ีสมบูรณ์ตามความหมายท่ีผู้ เข้ารับการ ทดสอบตัง้ช่ือไว้ คะแนนสูงสุดของข้อนีค้ือ 6 
คะแนน 

(6) การข้ามเส้นกัน้เขตโดยใช้ชิน้ส่วนท่ีก าหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bid: 
Boundary - Breaking Fragment-dependent) การต่อเติมหรือโยงเส้นปิดรูปสี่เหลี่ยมจัตรุัส
ปลายเปิด ซึ่งอยู่นอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6 คะแนนเตม็ 
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(7) การข้ามเส้นกัน้เขตอย่างอิสระโดยไมใ่ห้สว่นท่ีก าหนดให้นอกกรอบใหญ่ (Bfi 
: Boundary Breaking being Fragment-dependent) การตอ่เติมโยงเส้นออกไปนอกกรอบ หรือ
การวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้ 6คะแนนเตม็ 

(8) การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรือมิติของภาพ (Pe: Perspective)  ภาพท่ี
วาดให้เห็นส่วนลึก มีระยะใกล้ – ไกล หรือวาดภาพในลักษณะสามมิติ ให้คะแนนภาพละ 1 
คะแนน  หากมีภาพปรากฏเป็นเร่ืองราว ทัง้ภาพ แสดงความเป็นมิติ มีความลึกหรือใกล้ – ไกล ให้
คะแนน 6 คะแนน 

(9) อารมณ์ขนั (Hu: Human) ภาพท่ีแสดงให้เห็นหรือก่อให้เกิดอารมณ์ขนั จะได้
ชิน้สว่นละ  1 คะแนน หรือดภูาพรวมถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นล าดบั ภาพท่ี
แสดงอารมณ์ขนันีป้ระเมินในหลาย ๆ ทาง เช่น ผู้วาดสามารถล้อเลียนตวัเองจากภาพวาด, ผู้วาด
ผนวกช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพ่ิมเข้าไป, ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือน
การวาดภาพการ์ตนู คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ  6  คะแนน 

(10) การคิ ด แปลกใหม่  ไม่ คิ ดตามแบบแผน  ก าร วา งภาพ  ( Uc 
Unconventionality) 

(10.1) การคิดแปลกใหม ่ภาพท่ีเป็นนามธรรมหรือไมเ่ป็นของจริง 
(10.2) การคิดแปลกใหม ่ภาพท่ีเป็นสญัลกัษณ์หรือการใช้ค าพดู 
(10.3) การคิดแปลกใหมภ่าพท่ีตอ่เติมไมใ่ช่ภาพท่ีวาดกนัแพร่หลายทัว่ไป 

(11)ความเร็ว (Sp:Speed) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลนและ
เออร์บนั(Jellen; &Urban.) เกณฑ์11ข้อโดยการจดัเป็นกลุม่ออกเป็น4กลุม่คือ 

กลุม่ท่ี 1 ความคิดริเร่ิม ข้อ 10 คะแนนเตม็ 12 คะแนน 
กลุม่ท่ี 2 ความคิดคลอ่งตวั ข้อ 11 คะแนนเตม็ 6 คะแนน 
กลุม่ท่ี 3 ความคิดยืดหยุ่น ข้อ 6, 7, 8 และข้อ 9 คะแนนเตม็ 24 คะแนน 
กลุม่ท่ี 4 ความคิดละเอียดลออ ข้อ 1, 2, 3, 4 และ 5 คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

5. ศกึษาเก่ียวกบัการใช้เเบบทดสอบ เเละเกณฑ์การให้คะแนนของเเบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ จากการวาดภาพของ เยลเลน และเออร์บันJellen G (1986, July) โดยผู้ วิจัยได้ขอค า
เเนะน าฝึกฝน เเละเรียนรู้ในการตรวจให้คะเเนน จากผู้เช่ียวชาญ3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์กันจณา ด าโสภี อาจารย์ผู้สอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขา
วิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิกร คงคา อาจารย์ผู้ สอนประจ าภาควิชา สาขาวิจิตรศิลป์ 
สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

อาจารย์ อภิญญา  สิทธิวงค์ อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาศิลปะ โรงเรียนไทยคริสเตียน 
6. น าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน และเออร์บัน(Jellen; &Urban.) ไปใช้

วดัความคิดสร้าง สรรค์กับเด็กปฐมวยัท่ีโรงเรียนสอนศิลปะArt can do จ านวน 10คน จังหวัด
กรุงเทพมหานคร มาตรวจให้คะเเนน เพ่ือหาคณุภาพคา่ความเช่ือมัน่ของคะเเนน ซึ่งมีการตรวจให้
คะเเนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 11 เกณฑ์ เเละจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้เเก่ความคิดริเร่ิม ความคิด
คลอ่งตวั ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดละออ ซึ่งบางเกณฑ์คอ่ยข้างเป็นอตันยั  

7. น าเเบบทดสอบท่ีด าเนินการทดสอบเเล้วมาตรวจ วิเคราะห์ตามเกณฑ์การให้คะเเนน 
ก าหนดไว้ในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ เยลเลน และเออร์บัน(Jellen; &Urban.) จ านวน 
11 เกณฑ์ โดยจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ได้เเก่ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องตวั ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดละเอียดละออ โดยผู้ วิจยัเเละผู้เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน 

8. น าคะเเนนท่ีได้จากการตรวจของผู้ตรวจทัง้ 3 ท่าน ซึ่งตรวจให้คะเเนนอย่างอิสระมา
ประมาณ ความเช่ือมัน่ของคะเเนน IOC ดงันี ้

+1 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่สอดคล้อง 
0 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ไมเ่เน่ใจ 
-1 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ไมส่อดคล้อง 

แล้วน าคะเเนนท่ีหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม IOC 
เท่ากบั 0.5 ขึน้ไปจึงถือวา่ใช้ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 117) ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ค่า
ดชันีความสอดคล้อง ระหวา่งจดุประสงค์กบัพฤติกรรม IOC เท่ากบั 0.67 - 1.00 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติพืน้ฐาน ได้เเก่ 

1.1 คา่เฉล่ีย  ( X ) โดยใช้สตูร (บญุเชิด ภิญโญ อนนัตพงษ์ & 2548) 
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1.2 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: S.D.)เเละค่าความ
เเปรปรวน ใช้สตูร (บญุเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ์, 2526) 

 

 
2. การเเปรผลระดบัคะเเนนเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน เเละเออร์

บนั (Jellen & Urban) ใช้เกณฑ์ดงัตาราง1 
 

ตาราง 1 การเเปรผลระดบัคะเเนนเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน เเละเออร์บนั 
(Jellen & Urban) 

 

คะเเนนรายด้าน ความคิด
สร้างสรรค์ 

รวม 72 คะเเนน 

แปลผล 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ 
12 คะเเนน 

ความคิด
คลอ่งเเคลว่ 
6 คะเเนน 

ความคิด
ยืดหยุน่ 

24 คะเเนน 

ความคิด
ละเอียดลออ 
 30คะเเนน 

9.5-12.0 4.9-6.0 19.3-24.0 24.1-30.0 57.7-72.0 ระดบัสงูสดุ 

7.3-9.6 3.7-4.8 14.5-19.2 18.1-24.0 43.3-57.6 ระดบัสงู 
4.9-7.2 2.5-3.6 9.7-14.4 12.1-18.0 28.9-43.2 ระดบัปานกลาง 

2.5-4.8 1.3-2.4 4.0-9.6 6.1-12.0 14.5-28.8 ระดบัต ่า 

0-2.4 0-1.2 0-4.8 0-6.0 0-14.4 ระดบัต ่ามาก 
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3. สถิติวิเคราะห์คณุภาพของเคร่ืองมือ  
หาคา่ความเท่ียงตรงเชิงพินิจรายข้อใช้สตูร IOC ใช้คา่ตัง้เเต ่.50 ใช้สตูร  

(บญุชิด ภิญโญอนนัตพงษ์.2548:1) 

   IOC =  
IOC แทน  คา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งจดุประสงค์ 

  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N  แทน  จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

 
4. หาคา่สถิติร้อยละ ซึ่งค านวณจากสตูร ดงันีค้ือ  

คา่ร้อยละ  = จ านวนค าตอบของข้อมลูตามประเดน็ท่ีศกึษา X 100 
จ านวนประชากรท่ีศกึษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าแบบทดสอบทัง้หมดท่ีด าเนินการทดสอบแล้วมาตรวจ วิเคราะห์ตามเกณฑ์การให้

คะแนน ก าหนดไว้ในแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน และเออร์บนั (Jellen; &Urban.) 
โดยน ามาแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องตวั ด้านความคิดริเร่ิม ด้านความคิดยืดหยุ่น 
และด้านความคิดละเอียดละออโดย ผู้ วิจยัและผู้เช่ียวชาญทัง้หมด 3 ท่าน 

น าคะเเนนท่ีได้จากการตรวจของผู้ตรวจทัง้ 3 ท่าน ซึ่งตรวจให้คะเเนนอย่างอิสระมา
ประมาณ ความเช่ือมัน่ของคะเเนน IOC ดงันี ้

+1 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่สอดคล้อง 
0 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ไม่เเน่ใจ 
-1 หมายถึงเมื่อผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ไมส่อดคล้อง 

แล้วน าคะเเนนท่ีหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับพฤติกรรม  IOC 
เท่ากับ 0.5 ขึน้ไปจึงถือว่าใช้ได้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าครัง้นีไ้ด้ค่าดชันี
ความสอดคล้อง ระหวา่งจดุประสงค์กบัพฤติกรรม IOC เท่ากบั 0.67 - 1.00 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์  และ
จินตนาการของเด็กปฐมวยั จากชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ทัง้หมด 7 กิจกรรม โดย
ผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามขัน้ ตอนด าเนินการวิจัย และ การวิเคราะห์ข้อมลูใน
การท าวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้คะเเนนจากเเบบทดสอบความคิดสร้าง สรรค์ ของเยลเลน เเละเออบัน 
โดยคิดคา่เฉล่ียเป็นร้อยละดงันี ้

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.การประเมินความสอดคล้องแบบประเมินความเหมาะสมของแผนชุดกิจกรรม

ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
2. ผลการวิเคราะห์ การประเมินความคิดสร้างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิด

สร้างสรรค์ของ เยลเลนเเละเออบนั  
 

1.การประเมินความสอดคล้องแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมศิลปะภาพ
พมิพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

โดยพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความสอดคล้อง แบบประเมินความ
เหมาะสมกบั ข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง ดงัเเสดงในตาราง2  

ผลวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของความสอดคล้องของเเผนชุดกิจกรรมศิลปะ
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั จ านวน 10 ข้อ มีความสอดคล้องของแผนกิจกรรมศิลปะ
คณุภาพตามเกณฑ์ (คา่IOC มากกวา่0.5) ผลประเมินผา่น เเละจ านวน 1 ข้อ ไมม่ีความสอดคล้อง
ของเเผนกิจกรรมศิลปะคณุภาพตามเกณฑ์ ผลประเมินปรับปรุงเเก้ไข (ค่าIOC ต ่ากว่า 0.5 ) *โดย
ผู้ วิจยัได้ท าการปรับเเก้ไขกิจกรรมศิลปะตามข้อเสนอ เเนะของผู้เช่ียวชาญ 
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ตาราง 2 ผลวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตามเนือ้หาของความสอดคล้องของเเผนชดุกิจกรรมศิลปะ
ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 

 

ท่ี รายการ 
ผู้เช่ียวชาญคนท่ี 

IOC ผลการประเมิน 
1 2 3 

1 แผนกิจกรรมมีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วนเเละสมัพนัธ์กนั +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

2 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค ์ +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

3 กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา เเนวคิด เเละวตัถปุระสงค์ +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมเเละสอดคล้องกบัเดก็ปฐมวยั +1 0 +1 0.7 ผา่น 

5 กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฎิบตั ิ +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั 0 -1 +1 0 ปรับปรุงเเก้ไข 

7 เคร่ืองมือสามารถเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรม 1 1 +1 1.0 ผา่น 

8 เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสม 0 +1 +1 0.9 ผา่น 

9 วิธีการวดัผลเเละเคร่ืองมือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เเละ กิจกรรม +1 +1 0 0.8 ผา่น 

10 เกณฑ์การประเมินผลชดัเจน +1 +1 +1 1.0 ผา่น 

 

2. ผลการวเิคราะห์ การประเมินความคดิสร้างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์
ของ เยลเลน เเละ เออบัน  

โดยยึดหลกัเกณฑ์ความคิดสร้างสรรค์ 4 ด้าน (ความคิดริเร่ิม ความคิดยืดหยุ่น ความคิด
คลอ่งเเคลว่ ความคิดละเอียดลออ) ได้คา่ร้อยละดงัตารางนี ้
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรคด้์วย เเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของ เยลเลน เเละเออบนั ทัง้หมด 7 กิจกรรม  

 

เดก็ปฐมวยั 
กิจกรรม รวมคะเเนน 

คา่ร้อยละ 
1 2 3 4 5 6 7 

คนท่ี1 30 49 54 59 60 52 62 366 72.22 

คนท่ี2 32 37 50 54 55 54 58 340 67.46 

คนท่ี3 34 34 43 43 50 43 52 299 59.32 

คนท่ี4 30 44 54 47 53 53 51 332 65.87 

คนท่ี5 31 48 42 41 52 51 57 322 63.88 

คนท่ี6 28 39 41 36 39 28 49 206 51.58 

คนท่ี7 29 43 53 46 45 47 58 321 63.69 

คนท่ี8 29 40 55 38 53 49 58 322 63.88 

คนท่ี9 27 42 46 43 28 28 52 266 52.77 

คนท่ี10 28 39 41 40 43 45 48 284 56.34 

รวม 298 415 479 447 478 450 545   

ร้อยละ 41.38 57.36 66.52 62 66.38 62.5 75.69   
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ
เยลเลน เเละเออบนั กิจกรรมท่ี 1 มือน้อยแสนซน 

 

กิจกรรมท่ี 1 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 6 0 30 

คนท่ี2 2 3 4 2 3 3 4 2 3 6 0 32 

คนท่ี3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 6 0 34 

คนท่ี4 2 3 4 3 2 2 2 3 3 6 0 30 

คนท่ี5 2 2 2 4 3 3 3 3 3 6 0 31 

คนท่ี6 3 2 2 3 2 3 3 2 2 6 0 28 

คนท่ี7 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 0 29 

คนท่ี8 3 2 5 3 3 3 3 2 2 3 0 29 

คนท่ี9 1 2 1 3 3 3 3 2 3 6 0 27 

คนท่ี10 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 0 28 

รวม 298 

ร้อยละ 41.38 

 

กิจกรรมท่ี1 เร่ือง มือน้อยเเสนซน 
การเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจ เเละรู้จกั ในเร่ืองของภาพพิมพ์การพิมพ์คืออะไร ท าอย่างไร

ให้เกิด เป็นภาพได้ด้วยพืน้ฐานขัน้ต้น โดยการใช้อวยัวะของร่างกายตนเองเช่น บริเวณมือ พิมพ์
เพ่ือให้เกิดเป็นภาพ ตา่ง ๆตามจินตนาการ  
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ภาพประกอบ 2 ผลงานกิจกรรมท่ี1 - เดก็คนท่ี1 ช่ือภาพมือหน ู
 
ผลงานเดก็คนท่ี1 อายุ 5 ปี ช่ือภาพมือหนู มีการลงน า้หนักมือในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ได้อย่างดี เลอืกใช้โทนสีท่ีหลากหลาย ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 30 41.66 29.80 2.09 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี2 ช่ือภาพปัม้มือ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพปัม้มือ ลงน า้หนักมือในการพิมพ์ค่อนข้างดี เเต่จะ

ชอบใช้มือละเลง หลงัจากปัม้มือเเล้วหนึ่งครัง้จนกวา่สีจะหมดจากมือท่ีใช้พิมพ์ผลงานอยู่ในระดบั
ปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 32 44.44 29.78 2.22 
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ภาพประกอบ 4 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี3 ช่ือภาพสองมือ 

ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพสองมือ ไม่สามารถควบคุมน า้หนักมือ เเละการ
สร้างสรรค์ผลงานได้เท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 34 47.22 29.5 2.20 

 

 
  
 ภาพประกอบ 5 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี4 ช่ือภาพแปะแปะมือ 

 
ผลงานเด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี ช่ือภาพแปะแปะมือ มีการลง น า้หนักมือท่ีชัดเจน เเละวาง

เเผนการ พิมพ์ภาพด้วยตนเองวา่อยากจะพิมพ์ภาพตรงนีอ้งศานี ้มีการกระจายของภาพท่ีสวยงาม 
ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 30 41.66 28.85 1.34 
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ภาพประกอบ 6 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี5 ช่ือภาพมือบิน 
 
ผลงานเด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปี ช่ือภาพมือบิน น า้หนักมือในการพิมพ์ภาพดี เเละมีการ

จินตนาการ วา่พืน้กระดาษสีขาว ๆคือท้องฟ้าเเละมือคือสิ่งมือชีวิตท่ีบินได้ จุดเด่นของภาพยังไม่
ชดัเจนมีการกระจายภาพท่ีดีมาก ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 31 43.05 28.66 1.36 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี6 
 
ผลงานเดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี ยงัไมเ่ข้าใจในการพิมพ์ ไมส่ามารถลงน า้หนกัมือได้เท่าท่ีควร 

ผลงานอยู่ในระดบั พอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 28 38.89 28.2 0.83 
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ภาพประกอบ 8 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี7 
 
ผลงานเดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี ยงัไมเ่ข้าใจในการพิมพ์ องค์ประกอบภาพไมช่ดัเจน ผลงาน

อยู่ในระดบั พอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 29 40.27 28.25 0.95 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี8 
 
ผลงานเด็กคนที8 อายุ 4 ปี ไม่สามารถลงน า้หนักมือได้เท่าท่ีควร เเต่มีจินตนาการท่ี

ชัดเจนว่าอยากสร้างสรรค์ผลงาน ออกมาเป็นรูปอะไร เเต่ผลงานท่ีออกมายังไม่เป็นท่ีน่าพอใจ
เท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบั พอใช้ 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 29 40.27 28 1 
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ภาพประกอบ 10 ผลงานกิจกรรมท่ี1 – เดก็คนท่ี9 
 
ผลงานเดก็คนที9 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพไม่มี ใช้อวยัวะส่วนนิว้ มาสร้างสรรค์ผลงาน ผลงาน

อยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 27 37.5 27.5 0.70 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ผลงานกิจกรรมท่ี1 - เดก็คนท่ี10 
 
ผลงานเด็กคนที10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพไม่มี ใช้อวยัวะส่วนนิว้เเละมือ้สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 28 38.89 28 0.70 
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สรุป จากการสงัเกตเมื่อเร่ิมการด าเนินการลงมือปฎิบัติผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์เด็ก
ทัง้ 10คน มีความสนใจศิลปะภาพพิมพ์ และอปุกรณ์ตา่งๆท่ีจะใช้ในกระบวนการปฎิบัติภาพพิมพ์ 
เกิดจินตนาการขึน้ เมื่อบอกให้ใช้อวยัวะสว่นต่าง ๆ เช่น มือ เท้า ในการท ากิจกรรมครัง้นี ้เเละยัง
พบวา่ มีการพิมพ์ภาพอย่างตอ่เน่ืองด้วยอารมณ์ท่ีสนกุสนานกบัชิน้งานของตนเองเเละเพ่ือนๆ 

กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์ 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลนเเละเออบนั กิจกรรมท่ี 2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์ 

 

กิจกรรมท่ี 2 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 12 1 49 

คนท่ี2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 6 1 37 

คนท่ี3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 34 

คนท่ี4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 0 44 

คนท่ี5 4 3 5 4 3 3 4 3 5 12 2 48 

คนท่ี6 4 4 5 3 2 3 3 2 4 9 0 39 

คนท่ี7 4 5 4 4 4 4 4 4 4 6 0 43 

คนท่ี8 4 4 4 3 3 3 3 3 4 9 0 40 

คนท่ี9 5 4 5 4 2 3 2 3 4 9 1 42 

คนท่ี10 4 4 3 4 2 3 2 3 4 9 1 39 

รวม 413 

ร้อยละ 57.36 
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กิจกรรมท่ี2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจดัวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติต่าง ๆ 

เช่น ดอกไม้, ใบไม้, ก้านกล้วย, ก่ิงไม้,ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของภาพท่ีสวยงาม ตามจินตนาการ
ของเดก็แตล่ะคนอย่างสร้างสรรค์ 

 

 
 
ภาพประกอบ 12 ผลงานกิจกรรมท่ี2 - เดก็คนท่ี1 ช่ือภาพ แมลงปอของหน ู

 
ผลงานเดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี ช่ือภาพแมลงปอของหน ูน าก่ิงไม้ ใบไม้จากต้นดอกลีลาวดีท่ี

มีขนาดใหญ่ เเละใบไม้ขนาดเล็ก มาสร้างสรรค์ผลงานโดยมีทักษะการจัดวางเพ่ือเกิดเป็น
องค์ประกอบศิลป์ท่ีดีมาก ผลงานพิมพ์ออกมาเป็นรูปร่างของสตัว์ท่ีชดัเจน ใช้ใบไม้ท าเป็นปีกเเละ
ก้านไม้ท าเป็นตวั ของเเมลงปอ ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 49 68.05 41.5 4.69 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี2 ช่ือภาพ ใบไม้ 
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ผลงานเดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี ช่ือภาพใบไม้ น าใบไม้ท่ีหลากหลายมาทาสี ได้เเก่ ใบต้นโมก 
ใบพลดูา่ง ใบต้นมะมว่ง มาทาส ีเเละ พิมพ์ลงบนกระดาษ โดยมีการจดัองค์ประกอบศิลป์ด้วยการ
เน้นท่ีสี ในการ พิมพ์ รูปร่าง ขนาดตา่ง ๆ การจัดวางยังเกาะกลุ่มเป็นกระจุกเกินไป ผลงานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 37 51.38 40.66 4.12 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี3 ช่ือภาพ ใบไม้ดาว 
 
ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพ ใบไม้ดาว น าใบไม้เเละก้านกล้วย มาใช้ในการ

สร้างสรรค์ ผลงานภาพพิมพ์ โดยพมพ์ฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งเเละพับกระดาษคร่ึง เพ่ือให้สี ติดอีกด้านของ
กระดาษ เเตผ่ลงานท่ีออกมา การจดัวางคอ่นข้างดกูระจายทัง้ภาพ ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง  

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 34 47.22222222 41.125 4.155461 
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ภาพประกอบ 15 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี4 ช่ือภาพ ปัม้ปัม้ 
 
ผลงานเดก็คนท่ี4 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพปัม้ปัม้ น าก้านกล้วย ใบไม้ มาสร้างสรรค์ผลงานโดย

มีการจดัองค์ประกอบศิลป์ด้วยการเน้นการใช้สี ผลงานอยู่ในระดบั ดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 44 61.11 42.14 3.23 

 

 
 

ภาพประกอบ 16 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี5 ช่ือภาพ ดอกไม้สีมว่ง 
 
ผลงานเด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปี ช่ือภาพดอกไม้สีม่วง น าดอกลีลาวดี ใบไม้ ก้านกล้วย มา

สร้างสรรค์ โดยจดัองประกอบศิลป์เพียงด้านใดด้านหนึ่งเเล้วพบักระดาษเข้าหากนั เพ่ือให้ภาพติด
อีกด้านหนึ่ง การจดัองค์ประกอบคอ่นข้างสมบรูณ์ชดัเจน มีจดุเดน่ จดุรอง ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 48 66.67 41.83 3.43 
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ภาพประกอบ 17 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี6  
 
ผลงานเดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี น าดอกไม้ เเละใบไม้ มาสร้างสรรค์ผลงาน เเต่มีปัญหาเร่ือง

การผสมสีท่่ีค่อนข้างจางเเละใส่น า้เยอะเกินไป ท าให้ผลงานมีองค์ประกอบศิลป์ท่ีไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 39 54.16 40.6 1.81 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนทึ7่ ช่ือภาพเพอเพิล้ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี7 อายุ 3.8ปี ช่ือภาพ เพอเพิล้ น าใบไม้เพียงขนาดเดียวมาสร้างสรรค์ 

โดยเน้นใช้สี พิมพ์ติดชดัเจนเป็นจดุเดน่เเละมีจดุท่ีพิมพ์จางท าให้ภาพเกิดมิติ ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 43 59.72222222 41 1.8257418 
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ภาพประกอบ 19 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี8 ช่ือภาพ ก้านกล้วยแปะแปะ 

 
ผลงานเด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี ช่ือภาพ ก้านกล้วยแปะแปะ น าก้านกล้วย ขนาดต่างๆ มา

สร้างสรรค์ผลงาน ใช้สีเพียงเเค่สองสีเเต่ด้วยสีท่ีมีความใกล้เคียงค่อนข้างมากจึงท าให้ภาพมี
จดุเดน่ท่ีไมช่ดัเจน ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 40 55.55 40.33 1.52 

 
 

 
 
ภาพประกอบ 20 ผลงานกิจกรรมท่ี2 – เดก็คนท่ี9 ช่ือภาพ ดอกไม้ก้านกล้วย 

 
ผลงานเด็กคนท่ี9 อายุ 4 ปี ช่ือภาพดอกไม้ก้านกล้วย น าก้านกล้วย ใบไม้ ก่ิงไม้ มา

สร้างสรรค์ผลงาน พิมพ์ภาพท่ีชดัเจนเป็นรูปร่าง เเละตรงตาม จินตนาการท่ีต้องการ องค์ประกอบ
ภาพวางจดุเดน่ท่ีสะดดุตา ผลงานอยู่ในระดบัดี 
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ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 42 58.33 40.5 2.12 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ผลงานกิจกรรมท่ี2 - เดก็คนท่ี10 ช่ือภาพใบไม้เห่ียว 
 
ผลงานเด็กคนท่ี10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพใบไม้เห่ียว น าดอกไม้ ก้านกล้วย ใบไม้ มา

สร้างสรรค์ผลงาน ปัญหาท่ีพบคือ มีการจุ่มสีมากเกินไป ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 39 54.16 39 2.12 

 
สรุปเดก็คนท่ี 1 ได้คะเเนนสงูสดุในกิจกรรมนี ้โดยผลงานมีการจดัองค์ประกอบท่ีคอ่นข้าง

สวยงาม มีความสนใจระหว่างการปฎิบัติกิจกรรม โดยรวมเด็กทัง้10คน มีการคิดจินตนาการ 
ก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือสร้างสรรค์ผลงานว่าต้องการให้เกิดเป็นภาพอะไร เเล้วเลือกใช้วสัดธุรรมชาติ
เพ่ือเป็นเเมพิ่มพ์ ให้เป็นภาพตามจินตนาการ บางคนก็ได้เเตง่เติมโดยการขีดเขียน เพ่ือให้เป็นภาพ
ตามจินตนาการท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ 

ปัญหาท่ีพบ การพิมพ์ภาพยังไม่เกิดองค์ประกอบของภาพท่ีชัดเจน ภาพยังไม่ค่อยเกิด 
มิติของภาพ การผสมสียงัเจือจางไมเ่ข้มข้น ท าให้ภาพยงัไมช่ดัเจน 
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กิจกรรมท่ี 3 เร่ือง พืน้ท่ีของฉัน 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลนเเละเออบนั กิจกรรมท่ี 3 เร่ืองพืน้ท่ีของฉนั 

 

กิจกรรมท่ี 3 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 6 5 6 5 4 4 4 3 4 12 1 54 

คนท่ี2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 9 1 50 

คนท่ี3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 9 0 43 

คนท่ี4 5 5 6 4 4 4 4 4 5 12 1 54 

คนท่ี5 4 4 5 4 4 3 3 2 4 9 0 42 

คนท่ี6 4 5 4 3 4 3 4 3 4 6 1 41 

คนท่ี7 5 5 6 4 4 3 4 4 5 12 1 53 

คนท่ี8 5 5 6 5 4 4 4 4 5 12 1 55 

คนท่ี9 5 5 4 4 4 3 4 3 4 9 1 46 

คนท่ี10 4 4 4 3 4 3 4 3 5 6 1 41 

รวม 479 

ร้อยละ 66.52 

 
กิจกรรมท่ี3 เร่ือง พืน้ท่ีของฉัน 

สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจดัวางต าแหนง่จากวสัดสุงัเคราะห์ตา่ง ๆ  
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ภาพประกอบ 22 ผลงานกิจกรรมท่ี3 - เดก็คนท่ี1 ช่ือภาพ a house 
 
ผลงานเด็กคนท่ี1 อายุ 5 ปี ช่ือภาพ a house น ากระดาษทรงเรขาคณิตได้เเก่ ทรงสาม 

เหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงกลม เเละฟองน า้ มาสร้างสรรค์ โดยจินตนาการว่าหนูจะสร้างบ้าน 
การจดัองค์ประกอบคอ่นข้างสมบรูณ์ เป็นรูปร่าง มีจดุเดน่ท่ีชดัเจน ผลงานอยู่ใน ระดบั ดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 54 75 47.9 5.89632654 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี2 ช่ือภาพ ส้ม 
 
ผลงานเด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพ ส้ม น าฟองน า้ เเละหลอด ท่ีมีรูปทรงกลม การจัด

องค์ประกอบคอ่นข้างกระจายทัว่พืน้ท่ี ผลงานอยู่ ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 50 69.44 47.22 5.82 
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ภาพประกอบ 24 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี3  
 

ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพไม่มี น าฟองน า้ หลอด เเละขวดน า้ ท่ีมีรูปทรงกลม 
มาสร้างสรรค์เป็นผลงาน การจัดองค์ประกอบค่อนข้างกระจายทั่วพืน้ท่ี  เเละคุมโทนสียังไม่ดี
เท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 43 59.72 46.87 6.12 

 

 
 

ภาพประกอบ 25 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี4 ช่ือภาพ หน้าบ้าน 
 

ผลงานเด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี ช่ือภาพ หน้าบ้าน น าฟองน า้ หลอด กระดาษรูปทรง
เรขาคณิตตา่ง ๆ การจดัองค์ประกอบคอ่นข้างดี ภาพผลงานดมูีเร่ืองราว ผลงานอยู่ในระดบั ดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 54 75 47.42 6.39 
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ภาพประกอบ 26 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี5  
 
ผลงานเดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี ช่ือภาพ ไมม่ ีน าฟองน า้ หลอด เเละ รูปทรงเรขาคณิตรูปทรง

ตา่งๆ การจดัองค์ประกอบคอ่นข้างกระจายทัว่พืน้ท่ี มีเร่ืองราว ผลงานอยู่ใน ระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 42 58.33 46.33 6.25 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี6  
 
ผลงานเดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพ ไมม่ ีน าฟองน า้ หลอด เเละ รูปทรงเรขาคณิตรูปทรง

ตา่งๆ ผลงานอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 41 56.94 47.2 6.57 
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ภาพประกอบ 28 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี7 ช่ือภาพ ต้นไม้สีเขียว 
 
ผลงานเด็กคนท่ี7 อายุ 3.8ปี ช่ือภาพต้นไม้สีเขียว น าฟองน า้ หลอด ช้อนส้อม เเละ 

รูปทรงเรขาคณิตรูปทรงตา่ง ๆ ใช้โทนสีท่ีดเูป็นธรรมชาติสวยงาม ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 53 73.61 48.75 6.44 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี8 ช่ือภาพ ป่ากว้าง 
ผลงานเด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี ช่ือภาพป่ากว้าง น าฟองน า้ หลอด ช้อนส้อม เเละ รูปทรง

เรขาคณิตรูปทรงต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพพิมพ์ใน หัวข้อพืน้ท่ีของฉัน การจัด
องค์ประกอบคอ่นข้างกระจายเตม็ทัว่พืน้ท่ีมีเร่ืองราว ใช้โทนสีท่ีดเูป็นธรรมชาติ สวยงาม ผลงานอยู่
ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 55 76.38 47.33 7.09 
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ภาพประกอบ 30 ผลงานกิจกรรมท่ี3 – เดก็คนท่ี9 ช่ือภาพ ดอกไม้ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี9 อายุ 4 ปี ช่ือภาพดอกไม้ น าฟองน า้ หลอด ช้อนส้อม เเละ รูปทรง

เรขาคณิต มาสร้างสรรค ์ใช้โทนสีท่ีดเูป็นธรรมชาติ มีรูปทรงดอกไม้ท่ีชดัเจน ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 46 63.88 43.5 3.53 

 

 
 

ภาพประกอบ 31 ผลงานกิจกรรมท่ี3 - เดก็คนท่ี10  
 
ผลงานเด็กคนท่ี10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพไม่มี น าฟองน า้ หลอด ช้อนส้อม เเละ รูปทรง

เรขาคณิต มาสร้างสรรค ์แตย่งัควบคมุการพิมพ์เเละสีไมด่ีเท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 41 56.94 41 3.53 
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สรุปเดก็คนท่ี 8 ได้คะเเนนสงูสดุ นกัเรียนทัง้ 10 คน มีความเข้าใจ สนุกกับภาพพิมพ์มาก
ข้ึน เเละยังให้ความสนใจกับอุปกรณ์ต่างๆที่ได้เตรียมมา โดยมีการซักถามสงสัยว่าจะใช้พิมพ์อย่างไร  

ปัญหาที่พบ พบปัญหาทิศทางของจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานออกมาจะคล้ายเพื่อนๆ 

กิจกรรมท่ี 4 เร่ือง สัตว์น้อยสีเท้า 
 

ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์การประเมินความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ
เยลเลน เเละเออบนั กิจกรรมท่ี 4 เร่ืองสตัว์น้อยสี่เท้า 

 

กิจกรรมท่ี 4 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 6 6 5 5 5 5 5 5 5 12 0 59 

คนท่ี2 5 5 6 4 5 4 4 4 5 12 0 54 

คนท่ี3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 9 0 43 

คนท่ี4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 9 0 47 

คนท่ี5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 9 0 41 

คนท่ี6 3 4 4 3 2 3 4 3 4 6 0 36 

คนท่ี7 4 4 5 3 4 4 4 4 5 9 0 46 

คนท่ี8 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 0 38 

คนท่ี9 4 4 3 4 4 4 4 3 4 9 0 43 

คนท่ี10 4 3 4 3 2 3 4 3 5 9 0 40 

รวม 447 

ร้อยละ 62 
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กิจกรรมท่ี4 เร่ือง สัตว์น้อยสีเท้า 
 
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดสุงัเคราะห์ให้

เป็นรูปสตัว์สีเท้าใน จินตนาการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 32 ผลงานกิจกรรมท่ี4 - เดก็คนท่ี1 ช่ือภาพ Elephant 
 
ผลงานเดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี ช่ือภาพ Elephant มีการบอกเลา่ถึงจินตนาการ ท่ีต้องการจะ

ถ่ายทอดออกมาก่อนท่ีจะลงมือปฎิบัติ เเละมีการจัดวางวสัดสุังเคราะห์(เชือก) ได้ออกมาเป็น
รูปร่าง รูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนตรงตามจินตนาการ เมื่อลงมือพิมพ์ภาพ ผลงานท่ีออกมาก็มี
องค์ประกอบของภาพ สีท่ีชดัเจน คอ่นข้างสมบรูณ์ ผลงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 59 81.94 44.7 7.14 
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ภาพประกอบ 33 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี2 ช่ือภาพ ซูชิ 
 
ผลงานเดก็คนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพซูชิ มีความตัง้ใจเเละ สนุกสนาน มีสตัว์เลีย้งท่ีบ้าน

เป็นเเรงบนั ดาลใจ บอกเลา่ให้ครูเเละเพ่ือน ๆ ฟังวา่ สตัว์เลีย้งของตนเองมีลกัษณะรูปร่างอย่างไร 
สีอะไร จึงได้สร้างผลงานดัง ภาพนีอ้อกมา เเต่องค์ประกอบของรูปร่างสตัว์นัน้ยังไม่ชัดเจนสัก
เท่าไหร่ เเตก่็เป็นไป ตามความตัง้ใจของตนเองเเละ ช่ืนชอบผลงานของตนเอง ผลงานอยู่ในระดบัด ี

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 54 75 43.11 5.39 
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ภาพประกอบ 34 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี3  
 
ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพไม่มี น าเชือกมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ 

ผลงานรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ียงัไมช่ดัเจนเท่าท่ีควร ผลงานอยู่ใน ระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 43 59.72 41.75 3.77 
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ภาพประกอบ 35 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี4 ช่ือภาพเตา่สี่ขา 
 
ผลงานเด็กคนท่ี4  อายุ 4 ปี ช่ือภาพเต่าสี่ขา น าเชือก มาสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานมี

รูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจน สวยงาม ใช้โทนสีฟ้าท่ีบ่งบอกถึงสตัว์น า้ ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 47 65.27 41.57 4.03 
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ภาพประกอบ 36 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี5  
 

ผลงานเด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปี ช่ือภาพไม่มี น าเชือกมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ 
ผลงานออกมายงัไมม่ีรูปทรง ของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 41 56.94 40.67 3.56 
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ภาพประกอบ 37 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี6 
 
ผลงานเด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี ช่ือภาพไม่มี น าเชือก มาสร้างสรรค์ผลงาน เเต่ไม่เกิด

จินตนาการระหว่างท่ีสร้างสรรค์ ชิน้งานนี ้ผลงานออกมายังไม่มีรูปทรงของสตัว์สี่เท้า ท่ีชัดเจน
เท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 36 50 40.6 3.97 
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ภาพประกอบ 38 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี7 ช่ือภาพ ววัน้อย 
 
ผลงานเด็กคนท่ี7 อายุ 3.8ปี ช่ือภาพววัน้อย น าเชือกมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ตัง้ใจ เร่ิมจากวางเชือกในสว่นหวั ล าตวั ไปจนถึงจบท่ีสว่นหาง มีจินตนาการ ท่ีชัดเจนเเละมีความ
มัน่ใจในระหว่างการปฎิบัติลงมือสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานมีรูปทรงของสตัว์สี่เท้าท่ีค่อนข้างชัด 
เจน ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 46 63.89 41.75 3.5 
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ภาพประกอบ 39 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี8 
 
ผลงานเดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพไมม่ี น าเชือกมาสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานออกมายัง

ไม่มีรูปทรงของสัตว์สี่เท้า ท่ีชัดเจนเท่าท่ีควร ไม่ค่อยมีเเรงกลิง้ลกูกลิง้ สีในการพิมพ์ภาพจึงไม่
ชดัเจน ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 38 52.78 40.33 2.52 
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ภาพประกอบ 40 ผลงานกิจกรรมท่ี4 – เดก็คนท่ี9 ช่ือภาพ ยีราฟคอยาว 
 
ผลงานเดก็คนท่ี 9 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพยีราฟคอยาว น าเชือกมาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ตัง้ใจ จินตนาการอยู่ใน เกณฑ์ดี ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 43 59.72 41.5 2.12 
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ภาพประกอบ 41 ผลงานกิจกรรมท่ี4 - เดก็คนท่ี10 
 
ผลงานเดก็คนท่ี10 อาย ุ6 ปี ช่ือภาพไมม่ี น าเชือกมา สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ 

ผลงานยงัไมม่ีรูปทรงของ สตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 40 55.55 40 2.12 

 
สรุปเดก็คนท่ี 1 ได้คะเเนนสงูสดุ กิจกรรมนีค้อ่นข้างยาก เเตน่กัเรียนทัง้ 10 คนก็ตัง้ใจท า

ออกมาได้ดีทกุคน โดยเเสดงจินตนาการของตนเองออกมาชดัเจนขึน้ จดัวางวสัดสุงัเคราะห์ออกมา
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เป็นสตัว์สี่เท้าตามจินตนาการของตนเองในเเต่ละคน ได้อย่างสวยงามเเละสนุกสนาน สามารถ
บอกเลา่ได้วา่ตนเองจินตนาการเเละถ่ายทอดออกมาเป็นสตัว์อะไรกนับ้างในเเบบตนเเตล่ะคน 

ปัญหาท่ีพบ น าเเมพิ่มพ์จุ่มสีเเละมีการน าสีเเต้มเพ่ือนยอกล้อกนัเลน่ในห้องเรียน 

กิจกรรมท่ี 5 เร่ือง จนิตนาการสร้างสรรค์ 

ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลนเเละ เออบนั กิจกรรมท่ี 5 เร่ืองจินตนาการสร้างสรรค์ 

 

กิจกรรมท่ี 5 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 6 6 6 5 5 5 5 5 5 12 0 60 

คนท่ี2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 12 0 55 

คนท่ี3 5 5 5 4 5 4 3 4 3 12 0 50 

คนท่ี4 5 5 5 5 4 4 5 3 5 12 0 53 

คนท่ี5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 12 0 52 

คนท่ี6 3 4 4 3 2 3 4 3 4 9 0 39 

คนท่ี7 4 4 4 4 4 4 3 4 5 9 0 45 

คนท่ี8 5 5 5 5 4 4 4 4 5 12 0 53 

คนท่ี9 3 2 3 3 2 2 2 3 2 6 0 28 

คนท่ี10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 9 0 43 

รวม 478 

ร้อยละ 66.38 
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กิจกรรมท่ี5 เร่ือง จนิตนาการสร้างสรรค์ 
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติและ

วสัดสุงัเคราะห์ตา่ง ๆ 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 ผลงานกิจกรรมท่ี5 - เดก็คนท่ี1 ช่ือภาพ หนอนกินใบไม้ 
 
ผลงานเดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี ช่ือภาพหนอนกินใบไม้ น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงั 

เคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ท่ี
สวยงามมีจดุเดน่ จดุรอง ท่ีลงตวั ผลงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 60 83.33 47.5 9.53 

 

 
 

ภาพประกอบ 43 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนท่ี2 ช่ือภาพ ดาวอวกาศ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพ ดาวอวกาศ น าทัง้วัสดุจากธรรมชาติเเละ วัสดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย หลอด ขวดน า้ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ด้วยความตัง้ใจ มีการจัด
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วางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพ ภาพผลงานดูมีมิติด้วยสีท่ีอ่อนเเละเข้มปะปนกัน 
ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 55 76.38 46.11 8.95 

 

 
 

ภาพประกอบ 44 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนที3 ช่ือภาพ มดสองตวั 
 
ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพ มดสองตัว น าทัง้วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ขวดน า้ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงาน  มีการต่อเติม อารมณ์ขนัดี ภาพ
ผลงานดมูีมิติ มีจดุเดน่ด้วยสีท่ีออ่นเเละ เข้มปะปนกนั ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 50 69.44 45 8.88 

 

 
 

ภาพประกอบ 45 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนท่ี4 ช่ือภาพ ดอกไม้สีชมพ ู
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ผลงานเด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี ช่ือภาพดอกไม้สีชมพู น าทัง้ วสัดุจากธรรมชาติเเละวสัดุ
สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย หลอด ช้อนส้อม ขวดน า้ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ ผลงานด้วย
ความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ สวยงาม ภาพผลงานดมูีมิติด้วยสี
ท่ีออ่น เเละเข้มปะปนกนั มีความละเอียดลออ ตอ่เติมภาพให้สมบรูณ์ตาม จินตนาการ ผลงานอยู่
ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 53 73.61 44.28 9.34 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนท่ี5 ช่ือภาพ ผีเสือ้สีฟ้า 
 
ผลงานเด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปี ช่ือภาพ ผีเสือ้สีฟ้า น าทัง้วัสดุจากธรรมชาติเ  เละวัสดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ขวดน า้ ช้อนส้อม ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความตัง้ใจ มีการต่อ
เติมเกิดภาพเเปลกใหม ่ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 52 72.22 42.83 9.32 
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ภาพประกอบ 47  ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนท่ี6  
 
ผลงานเด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี น าใบไม้ หลอด มาสร้างสรรค์ผลงาน เกิดสิ่งเเปลกใหม่

เทคนิคท่ีนอก เหนือจาก สิ่งท่ีถกูก าหนดไว้มีการดีดสี เเละสะบดั ผลงานอยู่ในระดบั ปานกลาง 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 39 54.16 41 9.13 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนที7  
 
ผลงานเดก็คนทึ่ี

ึ
7 อาย ุ3.8ปี น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้เเก่ กระดาษ

ท่ีตดัเป้นรูปทรง เรขาคณิต เเละฟองน า้ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพ ภาพ
ผลงานดมูีมิติด้วยสีท่ีออ่นเเละเข้ม ปะปนกนั มีการตอ่เติมตามจินตนาการ ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 45 62.5 41.5 10.47 
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ภาพประกอบ 49 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนที8 ช่ือภาพ แมงกะพรุนไฟ 

 
ผลงานเด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี ช่ือภาพเเมงกะพรุนไฟ น าทัง้วัสดจุากธรรมชาติเเละวสัดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ หลอด ฝาขวดน า้ ฟองน า้ มีการต่อเติมเส้นให้เกิดภาพตามจินตนาการอย่าง
สมบรูณ์ ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 53 73.61 40.33 12.50 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนที9  
 
ผลงานเดก็คนท่ี9 อายุ 4 ปี น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้เเก่ ฟองน า้ 

มาสร้างสรรค์ มีการตอ่เติมเส้นให้เกิดภาพตามจินตนาการอย่างสมบรูณ์ ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 28 38.88 34 8.48 
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ภาพประกอบ 51 ผลงานกิจกรรมท่ี5 – เดก็คนที10 
 

ผลงานเดก็คนท่ี10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพไม่มี น าทัง้วสัด ุจากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ 
ได้เเก่ ฟองน า้ ใบไม้ กระดาษ ตดัเป็นรูปทรงเรขาคณิต มาสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความตัง้ใจ มีการ
จดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ มีการตอ่ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 40 55.55 40 8.48 

 
สรุปเด็กคนท่ี 1 ได้คะเเนนสูงสุด มีการจัดวางวัสดุท่ีน ามาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้อย่าง

สร้างสรรค์ เร่ิมมีการจัดวางขนาดเล็ก ใหญ่ให้เกิดมิติ บางคนพิมพ์ออกมาไม่เป็นไปตามเเบบท่ี
ตนเองต้องการก็จะมีการขีดเขียนเพ่ิมเติมแตง่ให้เป็นไปตามรท่ีตนเองจินตนาการไว้ 

ปัญหาท่ีพบ 7 นาทีเเรกไมค่อ่ยมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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กิจกรรมท่ี 6 เร่ือง ภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรคด้์วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลน เเละเออบนั กิจกรรมท่ี 6 เร่ืองภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 

 

กิจกรรมท่ี 6 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 6 5 6 5 4 4 5 3 5 9 0 52 

คนท่ี2 6 4 5 5 4 4 5 4 5 12 0 54 

คนท่ี3 4 4 5 5 4 3 3 4 5 6 0 43 

คนท่ี4 6 5 5 5 4 3 5 3 5 12 0 53 

คนท่ี5 6 5 5 4 4 3 4 3 5 12 0 51 

คนท่ี6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 6 0 28 

คนท่ี7 5 4 4 5 4 4 3 4 5 9 0 47 

คนท่ี8 6 5 5 5 4 3 4 3 5 9 0 49 

คนท่ี9 3 3 3 3 2 2 2 2 2 6 0 28 

คนท่ี10 5 3 4 5 4 3 4 3 5 9 0 45 

รวม 545 

ร้อยละ 75.69 

 
 
กิจกรรมท่ี6 เร่ือง ภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 

สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการให้ใช้วสัดแุมพิ่มพ์ท่ีใช้ในการปรุงอาหาร 
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ภาพประกอบ 52 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที1 ช่ือภาพกองทพัเลโก้ 
 
ผลงานเดก็คนท่ี1 อาย ุ5ปี ช่ือภาพกองทพัเลโก้ น าสปัปะรด เเตงกวา หัวไชเท้า ผกัสลดั 

มาสร้างสรรค์ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 52 72.22 45.00 9.61 

 

 
 

ภาพประกอบ 53  ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที2 ช่ือภาพตลกยิม้ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพตลกยิม้ น าสัปปะรด เเตงกวา เส้นมาม่า มา

สร้างสรรค์ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพ มีการต่อเติมเส้นให้เกิดภาพตาม
จินตนาการอย่างสมบรูณ์ การคิดเเปลกใหม ่มีอารมณ์ขนัดี ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 54 75 44.22 9.85 
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ภาพประกอบ 54 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที3 
 
ผลงานเด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ช่ือภาพไม่มี น าสปัปะรด เเตงกวา ผกัสลดั เส้นมาม่า มา

สร้างสรรค์ผลงาน มีการจัดวาง องค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพ เเต่ไม่เป็นรูปเป็นร่าง 
ผลงานอยู่ในระดบัปานกลาง 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 43 59.72 43 9.78 

 

 
 

ภาพประกอบ 55 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที4 ช่ือภาพปะการัง 
 
ผลงานเดก็คนท่ี4 อายุ 4 ปี ช่ือภาพปะการัง น าสปัปะรด เเตงกวา หัวไชเท้า เส้นมาม่า 

มาสร้างสรรค์ มีจินตนาการท่ีชดัเจน การคิดเเปลก ใหม ่มีอารมณ์ขนัดี ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 53 73.61 43 10.56 
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ภาพประกอบ 56 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที5 ช่ือภาพแตงกวา 
 
ผลงานเดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี ช่ือภาพแตงกวา น าเเตงกวา มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ี

กระจายทัว่ทัง้ภาพ แปลกใหม ่มีการตอ่เติมเส้นให้เกิดภาพตาม จินตนาการอย่างสมบูรณ์ การคิด
เเปลกใหม ่มีอารมณ์ขนัดี ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 51 70.83 41.33 10.51 

 

 
 

ภาพประกอบ 57 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที6 
ผลงานเด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี ช่ือภาพไม่มี น าเเตงกวา สปัปะรด มาสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 28 38.88 39.4 10.50 
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ภาพประกอบ 58 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที7 
 
ผลงานเดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี  ช่ือภาพไมม่ี น าหวัไชเท้า สปัปะรด มาสร้างสรรค์ ละเอียด

ละออดดี เป็นเร่ืองราวดี มีความพยายามท่ีจะเพ่ิมน า้หนกัของภาพให้เกิดมิติสวยงาม ผลงานอยู่ใน
ระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 47 65.28 42.25 9.63 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที8 ช่ือภาพพล ุ
 
ผลงานเดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพพล ุน าสปัปะรด มาสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีเทคนิคท่ี

เเตกตา่งจากเพ่ือน มีอารมณ์ขนัดี ผลงานอยู่ในระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 49 68.05 40.66 11.15 
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ภาพประกอบ 60 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที9 
 
ผลงานเด็กคนท่ี9 อายุ 4 ปี ช่ือภาพไม่มี น าเเตงกวา ผกัสลดั หัวไชเท้า สปัปะรด มา

สร้างสรรค์ ผลงานอยู่ในระดบัพอใช้ 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 28 38.88 36.5 12.02 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 ผลงานกิจกรรมท่ี6 – เดก็คนที10 ช่ือภาพส้ม 
 
ผลงานเด็กคนท่ี10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพส้ม น าหัวไชเท้า มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ

ตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประ กอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ แปลกใหม่ มีการต่อเติม การคิดเเปลก
ใหม ่มีอารมณ์ขนัดี ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 45 62.5 45 12.02 



  92 

สรุปเดก็คนท่ี 2 ได้คะเเนนสงูสดุ นักเรียนทัง้ 10 คน  มีความสนุกสนานมาก เพราะเเม่
พิมพ์ท่ีใช้ในกิจกรรม นี ้เป็นวสัดท่ีุใช้ในการปรุงอาหาร นักเรียนทัง้ 10 คน มีการพูดคยุเเละเเลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกนัถึงวสัดใุน การปรุงอาหารอย่างสนกุสนาน  

ปัญหาท่ีพบ ติดเลน่ เเตก่็ยงัมีสมาธิในการสร้างสรรค์ผลงานมากขึน้กวา่ครัง้ก่อน 

กิจกรรมท่ี 7 เร่ือง เติมเต็มจนิตนาการ 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ การประเมนิความคิดสร้างสรรค์ด้วยเเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของเยลเลน เเละเออบนั กิจกรรมท่ี 7 เร่ืองเติมเตม็จินตนาการ 

 

กิจกรรมท่ี 7 

เดก็ปฐมวยั Cn CM Ne CI Cth Bid Bfi Pe Hu Uc Sp รวมคะเเนน 

คนท่ี1 6 6 6 5 5 5 5 5 6 12 1 62 

คนท่ี2 6 5 6 4 5 5 5 4 6 12 0 58 

คนท่ี3 6 5 6 4 5 4 3 4 5 9 1 52 

คนท่ี4 5 5 5 5 4 4 5 3 6 9 0 51 

คนท่ี5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 9 0 57 

คนท่ี6 6 5 6 4 5 5 4 3 5 6 0 49 

คนท่ี7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 12 1 58 

คนท่ี8 5 5 5 5 4 5 5 5 6 12 1 58 

คนท่ี9 5 5 4 5 4 4 5 4 6 9 1 52 

คนท่ี10 4 5 5 5 4 4 4 3 5 9 0 48 

รวม 524 

ร้อยละ 72.77 
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กิจกรรมท่ี7 เร่ือง เตมิเต็มจนิตนาการ 
สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้น และ จุด เพ่ือให้ต่อเติมภาพตามจินตนาการให้

สมบรูณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
 

 
 

ภาพประกอบ 62 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที1 ช่ือภาพบ้านบาร์บี ้
 
ผลงานเด็กคนท่ี1 อายุ 5ปี ช่ือภาพบ้านบาร์บี  ้น าทัง้วัสดุจากธรรมชาติเเละวัสดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองน า้ มา
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้นเติมเเตง่ให้ผลงานของตนสม บรูณ์มากขึน้ ภมูิใจ ในผลงานของตนเองมาก 
ผลงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี1 72 62 86.11 54.5 4.67 

 

 
 

ภาพประกอบ 63 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที2 ช่ือภาพเท่ียวทะเล 
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ผลงานเด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ช่ือภาพ เท่ียวทะเล น าทัง้วสัดุจากธรรมชาติ เเละวัสดุ
สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงต่างๆ ฟองน า้ มา
สร้างสรรค์ ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทั่วภาพได้
อย่าง สวยงาม วาดเส้นเติม เเตง่ให้ผลงานของตน สมบรูณ์มากขึน้ ทัง้ยังเล่าเร่ืองให้เพ่ือน ๆฟังได้
อย่างสนกุสนานเเละเห็นคณุคา่ ภมูิใจในผลงาน ของตนเองมาก  ผลงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี2 72 58 80.55 53.66 4.09 

 

 
 

ภาพประกอบ 64 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที3  
 
ผลงานเดก็คนท่ี3 อาย ุ5 ปี ช่ือภาพ ไมม่ ีน าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้

เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงตา่ง ๆ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทัว่ภาพได้อย่าง สวยงาม วาด
เส้นเติมเเต่งให้ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึน้ ภูมิใจในผลงานของตนเองมาก ปัญหาท่ีพบคือ 
สร้าง สรรค์ผลงานคล้ายเพ่ือน ๆท่ีอยู่ข้าง ๆ ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี3 72 52 72.22 53.125 4.01 
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ภาพประกอบ 65 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที4 ช่ือภาพปลาวาฬ 
 
ผลงานเด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี ช่ือภาพปลาวาฬ อยู่ในทะเล น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละ

วสัด ุสงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูป ทรงต่าง ๆ ขวดน า้ ฟองน า้ 
มาสร้างสรรค์ผลงานด้วย ความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีสวยงามมีจุดเด่น จุดรอง ท่ี
ลงตวั ภาพผลงานเป็นเร่ืองราว สามารถเล่า เร่ืองให้เพ่ือน ๆฟังได้อย่างสนุกสนาน เห็นคณุค่า 
ภมูิใจในผล งานของตนเอง ผลงานอยู่ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี4 72 51 70.83 53.28 4.30 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที5 ช่ือภาพเรือ 
 
ผลงานเดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี ช่ือภาพ เรือ น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้

เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงตา่ง ๆ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความตัง้ใจ มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ เป็นเร่ืองราวกระจายทั่วภาพ ใช้โทนสีได้อย่าง
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สวยงาม ภมูิใจในผลงานของตนเอง มีจินตนาการท่ีเเตกตา่งจาก เพ่ือนอยู่ในเกณฑ์ดี ผลงานอยู่ใน
ระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี5 72 57 79.16 53.66 4.58 

 

 
 

ภาพประกอบ 67 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที6  
 
ผลงานเดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้เเก่ ก้านกล้วย 

ขวดน า้ กระดาษรูปทรงเรขาคณิตรูปตรงตา่ง ๆ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานอยู่ใน ระดบัดี 
 

ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี6 72 49 68.05 53 4.79 

 

 
 

ภาพประกอบ 68 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที7 ช่ือภาพบ้านแสนสวย 
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ผลงานเด็กคนท่ี7 อายุ 3.8ปี ช่ือภาพ บ้านเเสนสวย น าทัง้วสัดจุากธรรมชาติเเละวสัดุ
สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ก้านกล้วย ขวดน า้ กระดาษรูปทรง เรขาคณิตรูปตรงต่าง ๆ ฟองน า้ มา
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวาง องค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราว กระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้นเติมเเตง่ให้ผลงานของตนสมบรูณ์มากขึน้ ผลงานอยู่ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี7 72 58 80.55 54 4.89 

 

 
 

ภาพประกอบ 69 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที8 ช่ือภาพปลา 
 
ผลงานเดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี ช่ือภาพปลา น าทัง้วสัดจุาก ธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ ได้

เเก่ ใบไม้ ฟองน า้ มาสร้าง สรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจัดวางองค์ประกอบ ศิลป์เป็น
เร่ืองราวกระจายทั่วภาพได้อย่างสวยงาม วาดเส้น เติมเเต่งให้ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึน้
ผลงานอยู่ ในระดบัดีมาก 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี8 72 58 80.55 52.66 5.03 
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ภาพประกอบ 70 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที9 ช่ือภาพสวนดอกไม้ 
 
.ผลงานเด็กคนท่ี9 อายุ 4 ปี  ช่ือภาพสวนดอกไม้ น าทัง้วสัดจุาก ธรรมชาติเเละวสัดุ

สงัเคราะห์ ได้เเก่ ใบไม้ ดอกไม้ นิว้มือ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจัดวาง 
องค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทัว่ภาพได้อย่างสวยงาม วาดเส้นเติมเเตง่ให้ผลงานของตน
สมบรูณ์มากขึน้ ผลงานอยู่ ในระดบัดี 

 
ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี9 72 52 72.22 53.5 3.89 

 

 
 

ภาพประกอบ 71 ผลงานกิจกรรมท่ี7 – เดก็คนที10 
 
ผลงานเดก็คนท่ี10 อายุ 6 ปี ช่ือภาพไม่มี น าทัง้วสัดจุาก ธรรมชาติเเละวสัดสุงัเคราะห์ 

ได้เเก่ ใบไม้ หลอด อุ้มมือ ฟองน า้ มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวาง องค์ประกอบ
ศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทัว่ภาพได้อย่างสวยงาม วาดเส้น เติมเเตง่ให้ผลงานของตนสมบูรณ์มาก
ขึน้ ใช้สีสนัสวยงามหลากหลาย ผลงานอยู่ ในระดบัดีมาก  
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ล าดบัท่ี คะแนนเตม็ คะแนนท่ีได้ การคิดคา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย คา่เบ่ียงเบน 

คนท่ี10 72 58 80.55 53.66 4.09 

 
จากตาราง 4 - 10 พบว่าเด็กปฐมวยัท่ีได้เรียนรู้เเละปฎิบัติ ชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์

สร้างสรรค์ มีทักษะเเละ ความคิดสร้างสรรค์การท าภาพพิมพ์ โดยยึดหลักเกณฑ์ความคิด
สร้างสรรค์เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี ้

กิจกรรมท่ี7 ได้คะเเนน ระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละได้  75.69 
กิจกรรมท่ี3 ได้คะเเนน ระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละได้  66.52 
กิจกรรมท่ี5 ได้คะเเนน ระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละได้  66.38 
กิจกรรมท่ี6 ได้คะเเนน ระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละได้  62.5 
กิจกรรมท่ี4 ได้คะเเนน ระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละได้  62 
กิจกรรมที2 ได้คะเเนน ระดบัสงู คิดเป็นร้อยละได้  57.36 
กิจกรรมท่ี1 ได้คะเเนน ปานกลาง คิดเป็นร้อยละได้  41.38 

สรุปผลการวเิคราะห์ 
ผลการสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก

ปฐมวยั เดก็เกิดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 87.43 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สงู 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเพ่ือทดสอบวดัความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัหลงัการจัด
ชุด กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์ส ร้างสรรค์ ส าหรับ เด็กปฐมวัย  เ พ่ื อเ ป็นประโยช น์ เ เ ละ 
เเนวทางส าหรับครู ผู้ปกครองเเละผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาระดบัชัน้
ปฐมวยั  เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอน เเละกิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็ก
ปฐมวยั ได้อย่างเหมาะสม โดยมีการสรุปล าดบัการวิจยัเเละผลการวิจยัดงันี ้
ความมุ่งหมายของงานวจิยั 

ในการวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายของวิจัย เพ่ือศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะภาพ
พิมพ์สร้างสรรค์ เเละ เพ่ือศกึษาด้านความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กปฐมวยั จากชุด
กิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
สมมุติฐานการวจิัย 

ชดุกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สามารถพฒันาความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัได้ดี 
ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นเด็กท่ีอยู่ในช่วงอายุปฐมวยั ทัง้ชายและหญิง 
โรงเรียนสอนศิลปะArt can do จ านวน 10 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

1.ชุดกิจกรรมภาพพมิพ์สร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 1 มือน้อยเเสนซน 
กิจกรรมท่ี 2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 3 พืน้ท่ีของฉนั 
กิจกรรมท่ี 4 สตัว์น้อยสี่เท้า 
กิจกรรมท่ี 5 จินตนาการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 6 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 7 เติมเตม็จินตนาการ 

2. แบบทดสอบความคดิสร้างสรรค์ TCT-DP (Test of Creative Thinking 
drawing Production) ของเยลเลน เเละเออร์บัน (Jellen; &Urban. 1986) 
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วธีิการด าเนินการวจิัย 
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้ในการประเมินผลความคิดสร้างสรรค์  ด้วยชุดกิจกรรม

ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ มีดงันี ้
1. น าแผนชดุกิจกรรม ผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือความเหมาะสม

ด้านเนือ้หาเเละการ สร้างขดุกิจกรรมตรงตามวตัถปุระสงค์ พร้อมทัง้น าแผนชุดกิจกรรมให้ผู้ เชียว
ชาญ ทัง้ 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์กนัจณา ด าโสภี อาจารย์ผู้สอนคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ 
สาขาวิจิตรศิลป์ เอกภาพพิมพ์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วฒุิกร คงคา อาจารย์ผู้สอนประจ าภาควิชา สาขาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, อาจารย์อภิญญา สิทธิวงค์ อาจารย์ผู้  สอนประจ าวิชาศิลปะ 
โรงเรียนไทยคริสเตียน ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ เนือ้หาท่ีสอดคล้องของแผนชุดกิจกรรม ผ่าน
เกณฑ์ ให้ค าเเนะน าปรับปรุงแก้ไข เเละน าไปใช้ด าเนินกิจกรรมตามก าหนดการตามตารางกิจกรรม 

2. น าเเผนชดุกิจกรรมท่ีส้รางขึน้ มาสอนเป็นจ านวน 7 ชัว่โมง  
3. ให้นกัเรียนทัง้ 10 คน ปฎิบตัิตามเเผนชดุกิจกรรมทัง้หมด 7 กิจกรรมดงันี ้

กิจกรรมท่ี 1 มือน้อยเเสนซน 
กิจกรรมท่ี 2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 3 พืน้ท่ีของฉนั 
กิจกรรมท่ี 4 สตัว์น้อยสี่เท้า 
กิจกรรมท่ี 5 จินตนาการสร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 6 ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 
กิจกรรมท่ี 7 เติมเตม็จินตนาการ 

4. นกัเรียนมีความเข้าใจศิลปะภาพพิมพ์มากขึน้เมื่อได้ท ากิจกรรม เเละพบว่าขณะท่ี
ปฎิบัติสร้างสรรค์ผล งานภาพพิมพ์นัน้ นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานท่ีแปลกใหมม่ากขึน้ สมบรูณ์มาก ขึน้ตามล าดบัจากน้อยไปหามาก 

5. ได้ผลงานทัง้ 7 กิจกรรม ของนักเรียนทัง้ 10 คน เพ่ือประเมินผลความคิด
สร้างสรรค์ 

6. ประเมินเเละวิเคราะห์ผลความคิดสร้างสรรค์จากลงานของนักเรียนทัง้10คนท่ีท า
ชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

7. น าผลคะเเนนท่ีได้มาประเมินเเละวิเคราะห์สรุปผลคิดเป็นร้อยละ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
หาคา่ร้อยละ คะเเนนของเเบบประเมินผลความคิดสร้างสรรค์จากการท ากิจกรรมภาพ

พิมพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิจยัสะท้อนให้เห็นวา่ศิลปะเป็นเคร่ืองมือการเรียนการสอนอย่างหนึ่งท่ีครูสามารถ

น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยัศกึษาได้ โดยกิจกรรมเป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กได้ใช้
สมองทัง้ซีกซ้ายซีกขวาในการเรียนรู้อย่างสมดลุซึ่งเดก็มีความสนกุสนานขณะปฎิบตัิกิจกรรม 

ผลปรากฏวา่ ผลประเมินความคิดสร้างสรรค์คิดเป็นร้อยละได้ดงันี ้กิจกรรมท่ี 1 มือน้อย
เเสนซน ได้ คะเเนนปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.38 กิจกรรมท่ี 2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ ได้คะเเนน
ระดบัสงู คิดเป็นร้อยละ 57.36  กิจกรรมท่ี 3 พืน้ท่ีของฉัน ได้คะเเนนระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ  
66.52   กิจกรรมท่ี 4 สัตว์น้อยสี่เท้า ได้คะเเนนระดับสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 62   กิจกรรมท่ี 5 
จินตนาการสร้างสรรค์ ได้คะเเนนระดับสูงสุด คิดเป็น ร้อยละ 66.38 กิจกรรมท่ี 6 ภาพพิมพ์
สร้างสรรค์ ได้คะเเนนระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 62.5 กิจกรรมท่ี 7 เติมเตม็ จินตนาการได้คะเเนน
ระดบัสงูสดุคิดเป็นร้อยละ75.69 

สรุปภาพรวมผลประเมินความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชดุกิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรม คะเเนนอยู่
ในระดับ ปานกลาง ซึ่งมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในระดบัน้อยไปมากตามล าดบัเเผนชุด
กิจกรรมท่ี 1-7 โดยกิจกรรม ท่ียึดหลกัความคิดสร้างสรรค์มากท่ีสดุคือ ชดุกิจกรรมท่ี7 เร่ืองเติมเต็ม
จินตนาการ คะเเนน อยู่ในระดบัสงูสดุ คิดเป็นร้อยละ 75.69 

อภปิรายผลการศึกษา 
การสร้างชดุกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้ศึกษาเเละสร้างขึน้เพ่ือ

ศกึษาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั ผลสมัฤทธ์ิการใช้ชุดกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยันัน้ เมื่อเด็กปฐมวัยได้ท ากิจกรรมทัง้ 7 กิจกรรม ท่ีผู้ วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม
ขึน้มานัน้พบว่า ผลประเมินความคิดสร้างสรรค์จากชุดกิจกรรมนี  ้มีการพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์ท่ีเห็นผลชดัเจนขึน้ในเดก็ปฐมวยั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะชดุกิจกรรม คอ่นข้างเปิดกว้างด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เด็กมีความสนุกสนานเเละ ได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ออกมาได้คอ่นข้างเตม็ท่ี มีความสขุเเละเห็นคณุคา่การสร้างสรรค์ผลงานเเตล่ะกิจกรรมของตนเอง  
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กิจกรรมท่ี1 เร่ือง มือน้อยเเสนซน การเรียนรู้เพ่ือท าความเข้าใจ เเละรู้จักในเร่ืองของ
ภาพพิมพ์การพิมพ์คืออะไร ท าอย่างไรให้เกิดเป็นภาพ ได้ด้วยพืน้ฐานขัน้ต้น โดยการใช้อวยัวะของ
ร่างกายตนเองเช่น บริเวณมือ และ เท้า พิมพ์ เพ่ือให้เกิดเป็นภาพตา่ง ๆ ตามจินตนาการ 

เดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี มีการลงน า้หนักมือในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดี  เลือกใช้
โทนสีท่ีหลากหลาย 

เด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี ลงน า้หนักมือในการพิมพ์ค่อนข้างดี  เเต่จะชอบใช้มือละเลง 
หลงัจากปัม้มือเเล้วหนึ่งครัง้จะปัม้ตอ่เน่ืองจนกวา่สีจะหมดจากมือท่ีใช้เป็นเเมพิ่มพ์  

เด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ไม่สามารถควบคมุน า้หนักมือ เเละการสร้างสรรค์ผลงานได้
เท่าท่ีควร  

เด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี มีการลงน า้หนักมือท่ีชัดเจน เเละวางเเผนการพิมพ์ภาพด้วย
ตนเองวา่อยากจะพิมพ์ภาพตรงนีอ้งศานี ้มีการกระจายพิมพ์ภาพเตม็พืน้ท่ีกระดาษท่ีสวยงาม  

เด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปี น า้หนักมือในการพิมพ์ภาพดี เเละมีการจินตนาการว่าพืน้
กระดาษสีขาว ๆคือท้องฟ้าเเละมือคือสิ่งมีชีวิตท่ีบินได้ จุดเด่นของภาพยังไม่ชัดเจน เเต่มีการ
กระจายภาพท่ีดีมาก 

เดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี และ เดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี ยงัไมเ่ข้าใจในการพิมพ์ ไมส่ามารถลง
น า้หนกัมือได้เท่าท่ีควร องค์ประกอบศิลป์ของภาพยงัไมช่ดัเจน 

เดก็คนที8 อาย ุ4 ปี ไมส่ามารถลงน า้หนกัมือได้เท่าท่ีควรเเตม่ีจินตนาการท่ีชดัเจนวา่
อยากสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นรูปอะไรเเตผ่ลงานท่ีออกมายงัไมเ่ป็นท่ีน่าพอใจเท่าท่ีควร  

เดก็คนที9 อาย ุ4 ปี และเดก็คนที10 อาย ุ6 ปี ใช้อวยัวะสว่นนิว้ มาสร้างสรรค์ผลงาน 
สรุปจากการสงัเกตเุมื่อเร่ิมการด าเนินการลงมือปฎิบัติผลงานภาพพิมพ์สร้างสรรค์ใน

กิจกรรมมือน้อยเเสนซน เดก็ทัง้ 10คน มีความสนใจเเละอยากเรียนรู้จกักับศิลปะท่ีเรียกว่า ศิลปะ
ภาพพิมพ์ มีการซกัถามวิธีท าให้เกิดภาพ มีความสนใจ ในอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในกระบวนการ
ปฎิบตัิภาพพิมพ์ เเละมีจินตนาการเกิดขึน้ เมื่อบอกให้ใช้อวยัวะส่วนต่างๆ เช่น มือ เป็นต้น จึงมี
ความสอดคล้องกับ วิรุณ  ตัง้เจริญ (2545) ได้กล่าวว่า การพิมพ์ เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการวางแผน
และออกแบบ เพ่ือสร้างภาพให้เหมือนแม่พิมพ์ ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่นการพิมพ์ด้วยนิว้มือ พิมพ์
ภาพจากวสัดธุรรมชาติชนิดตา่ง ๆ เช่น ก้านกล้วย ก้านบัว ใบไม้ ใบตอง ดอกไม้ ฯลฯ  พิมพ์ภาพ
จากวัสดุเหลือใช้ เช่นฝา จุกขวด ลูกกุญแจ พิมพ์ภาพด้วยเศษเชือก เศษด้าย หรือพิมพ์จาก
แมพิ่มพ์ท่ีครูและนกัเรียนอาจจะท าขึน้จากการแกะวสัดเุนือ้ออ่น เช่น แมพิ่มพ์จากมะละกอ มนัเทศ
หวัผกักาด ฟักทองฯลฯ พิมพ์ด้วยตรายางแล้วระบายสีตกแต่งภาพ หรือพิมพ์จากวสัดท่ีุมีลายนูน
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โดยน ากระดาษมาวางซ้อนกันกับวสัดท่ีุมีลายนูนแล้วใช้ดินสอสี หรือใช้ดินสอถู ฝนตามรอยของ
รวดลายจะได้ภาพเหมือนแบบ เเละ วิรุณ  ตัง้เจริญ (2526) กล่าวถึงการวาดภาพของเด็กปฐมวยั
ว่าเป็นการเเสดงออก เพ่ือเเสดงพฤติกรรมท่ีส าคญั คือ เพ่ือให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของ
ร่างกายเพ่ือความสนกุเพลิดเพลินเเละเพ่ือเรียนรู้สร้างสรรค์เเละเรียนรู้สิ่งเเวดล้อม ทัง้นีใ้นการท า
กิจกรรมครัง้นี ้ปัญหาท่ีพบในกิจกรรมท่ี1 มือน้อยเเสนซน พบปัญหาในเร่ืองการผสมสีตา่งๆ สีมีทัง้
จางเกินไป เข้มข้นเกินไป เเละการลงน า้หนกัในการพิมพ์  

กิจกรรมท่ี2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้
การจดัวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติตา่ง ๆ ให้เกิดเป็นองค์ประกอบของภาพท่ีสวยงาม โดย  

เด็กคนท่ี1 อายุ 5 ปี  สร้างสรรค์ผลงานโดยมีทักษะการจัดวางเ พ่ือเกิดเป็น
องค์ประกอบศิลป์ท่ีสวยงาม ผลงานพิมพ์ออกมาเป็นรูปร่างของสตัว์ท่ีชัดเจน ใช้ใบไม้ท าเป็นปีก
เเละก้านไม้ท าเป็นตวัของเเมลงปอ ในขณะท่ีสร้างสรรค์ผลงานมีการขบัร้องเพลงอย่างอารมณ์ดี มี
ความสขุ 

เดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี น าใบไม้ท่ีหลากหลายมาทาสี ได้เเก่ ใบต้นโมก ใบพลดูา่ง ใบต้น
มะมว่ง มาทาสี เเละ พิมพ์ลงบนกระดาษ โดยมีการจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยการเน้นท่ีสี ในการ 
พิมพ์ รูปร่าง ขนาดตา่ง ๆ การจดัวางยงัเกาะกลุม่เป็นกระจกุเกินไป  

เด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี สร้างสรรค์ผลงานโดยพิมพ์ฝ่ังใดฝ่ังหนึ่งเเละพับกระดาษคร่ึง 
เพ่ือให้สีติดอีกด้านของกระดาษ เเตผ่ลงานท่ีออกมาการจดัวางคอ่นข้างดกูระจายทัว่ทัง้ภาพ  

เดก็คนท่ี4 อาย ุ4 ปี สร้างสรรค์ผลงานโดยมีการจดัองค์ประกอบศิลป์ด้วยการเน้นท่ีสี 
ในการพิมพ์รูปร่างตา่ง ๆของวสัดท่ีุใช้พิมพ์จดัวางกระจายทัว่ทัง้ภาพ เเละเมื่อครูถามว่าจุ่มสีเยอะ
ไปมัย้คะ่ เดก็ตอบวา่ ไมเ่ป็นไรคะ่หนอูยากให้สีมนัไหลๆลงมาเหมือนน า้ไหล สวยดี  

เดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี สร้างสรรค์ผลงานโดยจัดองประกอบศิลป์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง
เเล้วพบักระดาษเข้าหากนัเพ่ือให้ภาพติดอีกด้านหนึ่ง การจดัองค์ประกอบคอ่นข้างสมบูรณ์ชัดเจน 
เป็นรูปร่าง มีจดุเดน่ท่ีดอกไม้ เเละจดุรองคือใบไม้  

เดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี ผลงานเน้นจุดเด่นด้วยสี เเต่มีปัญหาเร่ืองการผสมสีท่่ีค่อนข้าง
จางเเละใสน่ า้เยอะเกินไป ท าให้ผลงานมีองค์ประกอบศิลป์ท่ีไมช่ดัเจนเท่าท่ีควร  

เดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี น าหลกัการจดัองค์ประกอบของภาพเเบบเน้นสี ในการพิมพ์มี
การกระจายภาพโดยทัว่พิมพ์ติดชดัเจนเป็นจดุเดน่เเละมีจดุท่ีพิมพ์จางท าให้ภาพเกิดมิติ  

เดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี ใช้สีเพียงเเค่สองสีเเต่ ด้วยสีท่ีมีความใกล้เคียงค่อนข้างมากจึง
ท าให้ภาพมีจดุเดน่ท่ีไมช่ดัเจน 
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เด็กคนท่ี9 อายุ 4 ปี องค์ประกอบศิลป์ของภาพท่ีชัดเจนเป็นรูปร่าง เเละตรงตาม
จินตนาการท่ีต้องการองค์ประกอบภาพวางจดุเดน่ท่ีสะดดุตา โดยการใช้สีท่ีหลากหลาย 

เดก็คนท่ี10 อาย ุ6 ปี ปัญหาท่ีพบ มีการจุ่มสีมากเกินไป ท าให้ภาพท่ีพิมพ์ออกมาไม่
เห็นรวดลายของตวัเเมพิ่มพ์ท่ีน ามาใช้องค์ประกอบของภาพ ยงัไมม่ีจดุเดน่สะดดุตาผล  

สรุปกิจกรรมท่ี2 ธรรมชาติสร้างสรรค์ เดก็คนท่ี 1 อาย ุ5 ปี ได้คะเเนนสงูสดุในกิจกรรมนี ้
โดยผลงานมีการจดัองค์ประกอบท่ีคอ่นข้างสวยงาม เเละมีความสนใจระหว่างการปฎิบัติกิจกรรม
มาก และโดยรวมนักเรียนทัง้10คน มีการคิดจินตนาการก่อนท่ีจะเร่ิมลงมือสร้างสรรค์ผลงานว่า
ต้องการให้เกิดเป็นภาพอะไร  เเล้วเลือกใช้วสัดุธรรมชาติเพ่ือเป็นเเม่พิมพ์ ให้เป็นภาพตามท่ี
จินตนาการบางคนก็ได้เเตง่เติมโดยการขีดเขียนเพ่ือให้เป็นภาพตามจินตนาการท่ีชัดเจนย่ิงขึน้  จึง
มีความสอดคล้องดังท่ี  เคลล็อก หรรษา  นิลวิเชียร (2535) อ้างอิงจาก Kellogg. 1967) ได้
ท าการศกึษางานขีด ๆ  เขียน ๆ  ของเดก็และให้ความเห็นวา่ เดก็ ๆ ทัว่โลกมีขบวนการในการพฒันา
งานศิลปะเป็นขัน้ตอนท่ีคล้าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเร่ิมจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบ
เลก็น้อย จนถึงอาย ุ4 – 5 ขวบ และได้จ าแนกออกเป็น 4 ขัน้ตอน ท าให้เราเข้าใจถึงความส าคญั
ของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะท่ีมีตอ่การพฒันาการในชีวิตของเดก็ไว้ดงั ขัน้ท่ี1 ขีดเขี่ย ขัน้ขีดเขี่ย 
(Placement stage) เป็นขัน้การทดลองให้เด็ก อายุ 2 ขวบ หรือ 3 ขวบ ขีด ๆ เขียนๆ ตาม
ธรรมชาติของเด็ก ซึ่งมกัจะขีดเขี่ยเป็นเส้นตรงบ้างโค้งบ้างลงบนกระดาษท่ีพืน้ผิวของวสัดุ อ่ืนๆ 
โดย ปราศจากการควบคมุเดก็ ๆ  จะแสดงความรู้สกึนึกคิดของตน โลกของเขานัน้มีการขีดๆ เขียนๆ 
นบัเป็น พืน้ฐานการพฒันาตนเองของเดก็ งานศิลปะของเดก็เป็นการแสดงความคิด ความรู้สึกอนั
เป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละขัน้ ตอนของการพัฒนาของชีวิต ในความหมายนี ้คือ งานศิลป์ โดยการ
ขีดๆเขียนๆ จะเป็นการแสดงออกของเดก็ แตล่ะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขาเองการศึกษาถึงรูปแบบ
ต่างๆ ของการวางต าแหน่งของภาพของเด็ก ยกตัวอย่าง เช่น เด็กอาจจะขีดเขียนลงกระดาษ
ด้านซ้าย ด้านขวา หรือตรงกลางของกระดาษ ได้จ าแนกต าแหน่ง ของการขีดๆ เขียนๆ ของเด็ก
ออกเป็น 17 ต าแหน่ง และยงัได้รับการยืนยนัจากนกัค้นคว้าอ่ืน ๆ วา่เดก็จะใช้รูปแบบ ของการวาง
ต าแหน่งเหลา่นีใ้นการฝึกฝนในขัน้แรก ในแตล่ะรูปแบบก็จะพบในแตล่ะขัน้ของการพฒันาของเด็ก 
เมื่อเดก็พบวิธีการขีด ๆ เขียน ๆเดก็ก็จะพฒันาต าแหน่งของภาพด้วยซึง่ก็กลายเป็นสว่นหนึ่งท่ีสะสม
อยู่ตวัเดก็ตลอดเวลาของการพฒันาด้านศิลปะจนกระทัง่โตเป็นผู้ ใหญ่ ปัญหาท่ีพบในกิจกรรมท่ี2 
ธรรมชาติสร้างสรรค์ คือเร่ืองของการพิมพ์ภาพยงัไมเ่กิดองค์ประกอบศิลป์ของภาพท่ีชัดเจน ภาพ
ยงัไมค่อ่ยเกิดมิติของภาพเท่าท่ีควร  



  106 

กิจกรรมท่ี3 เร่ือง พืน้ท่ีของฉัน สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ เน้นการใช้การจัดวาง
ต าแหน่งจากวสัดสุงัเคราะห์ตา่ง ๆ 

เด็กคนท่ี1 อายุ 5 ปี จินตนาการว่าหนูจะสร้างบ้าน มีการจัดองค์ประกอบศิลป์
คอ่นข้างสมบรูณ์ เป็นรูปร่าง มีจดุเดน่ท่ีชดัเจน  

เด็กคนท่ี2 อายุ 3 ปี และ เด็กคนท่ี3 อายุ 5 ปี ผลงานมีการจัดองค์ประกอบศิลป์
คอ่นข้างกระจายทัว่พืน้ท่ี เเละคมุโทนสียงัไมด่ีเท่าท่ีควร 

เด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี, เด็กคนท่ี5 อายุ 6 ปีและ เด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี มีการจัด
องค์ประกอบคอ่นข้างดี ภาพผลงานดมูีเร่ืองราว  

เด็กคนท่ี7 อายุ 3.8ปี และ เด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี จัดองค์ประกอบศิลป์ค่อนข้าง
กระจายเตม็ทัว่พืน้ท่ี มีเร่ืองราว ใช้โทนสีท่ีดเูป็นธรรมชาติสวยงาม  

เดก็คนท่ี9 อายุ 4 ปี จัดองค์ประกอบค่อนข้างกระจายเต็มทั่วพืน้ท่ี ใช้โทนสีท่ีดเูป็น
ธรรมชาติ มีรูปทรงของดอกไม้ชดัเจน สวยงาม 

เด็กคนท่ี10 อายุ 6 ปี จัดองค์ประกอบค่อนข้างกระจายเต็มทั่วพืน้ท่ี  เเต่ยังควบคุม
การพิมพ์ เเละสียงัไมด่ีเท่าท่ีควร 

สรุปในกิจกรรมครัง้นี ้เด็กคนท่ี 8 ได้คะเเนนสูงสุด และโดยรวมนักเรียนทัง้ 10 คน มี
ความเข้าใจเเละสนุกกับกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์มากขึน้  เเละยังให้ความสนใจกับอปุกรณ์ 
วสัดสุงัเคราะห์ ตา่ง ๆท่ีครูได้เตรียมมาเพ่ือท ากิจกรรมในครัง้นี ้โดยมีการซักถามในวสัดบุางอย่าง
เเละสงสยัวา่จะใช้พิมพ์อย่างไร จึงมีความสอดคล้องดงัท่ี ลกู้า (Luca. 1968: 44-45) ได้กลา่ววา่ใน
การฝึกความคิดสร้างสรรค์นัน้คนเราสามารถรับการกระตุ้นให้มีขึน้ในระดบัสงูได้ด้วยการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะเดก็ในวยัอนบุาล ผู้สอนจะต้องมองเห็นความส าคญัวา่ ศิลปะไมเ่พียงแตเ่ป็นแบบฝึกหดั
ทางความคิดสร้างสรรค์เท่านัน้ ยงัก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย ปัญหาท่ี
พบในกิจกรรมท่ี3 พืน้ท่ีของฉนั พบปัญหาในเร่ืองทิศทางของจินตนาการสร้างสรรค์ผลงานออกมา
จะคล้ายเพ่ือน ๆ  

กิจกรรมท่ี4 เร่ือง สัตว์น้อยสีเท้า สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้การจัด
วางต าแหน่งจากวสัดสุงัเคราะห์ให้เป็นรูปสตัว์สีเท้าในจินตนาการ 

เดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี มีการบอกเลา่ถึงจินตนาการท่ีต้องการจะถ่ายทอดออกมาก่อนท่ีจะ
ลงมือปฎิบตัิเเละมีการจดัวางวสัดสุงัเคราะห์(เชือก) ได้ออกมาเป็นรูปร่าง รูปทรงของสตัว์สี่เท้าท่ี
ชดัเจนวา่สตัว์ชนิดนีค้ือสตัว์อะไรตรงตามจินตนาการของตนเองมาก เมื่อลงมือพิมพ์ภา พภาพผล
งานท่ีออกมาก็มีองค์ประกอบของภาพ สีท่ีชดัเจน คอ่นข้างสมบรูณ์ 
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เดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี มีความตัง้ใจเเละสนกุสนาน มีสตัว์เลีย้งท่ีบ้านเป็นเเรงบัน ดาล
ใจ บอกเลา่ให้ครูเเละเพ่ือน ๆฟังวา่ สตัว์เลีย้งของตนเองมีลกัษณะรูปร่างอย่างไร สีอะไร จึงได้สร้าง
ผลงานดงัภาพนีอ้อกมาเเตอ่งค์ประกอบของรูปร่างสตัว์นัน้ยงัไมช่ดัเจนสกัเท่าไหร่เเต่ก็เป็นไปตาม
ความตัง้ใจของตนเองเเละช่ืนชอบผลงานของตนเอง  

เดก็คนท่ี3 อาย ุ5 ปี ผลงานรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ียงัไมช่ดัเจนเท่าท่ีควร  
เดก็คนท่ี4 อาย ุ4 ปี ผลงานมีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจน สวยงาม ใช้โทนสีฟ้าท่ีบ่ง

บอกถึงสตัว์น า้  
เดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี ผลงานออกมายงัไมม่ีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร 
เด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี ไม่เกิดจินตนาการระหว่างท่ีสร้างสรรค์ชิน้งานนี  ้ผลงานออก

มายงัไมม่ีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร 
เดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ เร่ิมจากวางเชือกในส่วนหัว 

ล าตวั ไปจนถึงจบท่ีส่วนหางมีจินตนาการท่ีชัดเจนเเละมีความมัน่ใจในระหว่างการปฎิบัติลงมือ
สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานมีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีคอ่นข้างชดัเจน  

เดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี ผลงานออกมายงัไมม่ีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร ไม่
คอ่ยมีเเรงกลิง้ลกูกลิง้ สีในการพิมพ์ภาพจึงไมช่ดัเจน 

เดก็คนท่ี9 อาย ุ4 ปี จินตนาการอยู่ในเกณฑ์ดี  
เดก็คนท่ี10 อาย ุ6 ปี ผลงานยงัไมม่ีรูปทรงของสตัว์ส่ีเท้าท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร 

สรุปกิจกรรมในครัง้นี ้เดก็คนท่ี 1 อาย ุ5 ปี ได้คะเเนนสงูสดุ กิจกรรมนีค้่อนข้างยาก เเต่
นกัเรียนทัง้ 10 คนก็ตัง้ใจท าออกมาได้ดีทกุคน โดยเเสดงจินตนาการของตนเองออกมาชัดเจนขึน้ 
จดัวางวสัดสุงัเคราะห์ออกมาเป็นสตัว์ส่ีเท้าตามจินตนาการของตนเองในเเตล่ะคนได้อย่างสวยงาม
เเละสนกุสนาน สามารถบอกเลา่ได้วา่ตนเองจินตนาการเเละถ่ายทอดออกมาเป็นสตัว์อะไรกนับ้าง
ในเเบบตนเเต่ละคน ปัญหาท่ีพบ น าเเม่พิมพ์จุ่มสีเเละมีการน าสีเเต้มเพ่ือนยอกล้อกันเล่นใน
ห้องเรียน จึงมีความสอดคล้องดังท่ี (อารี พันธ์มณี.  2537) ได้ให้ความหมายของความคิด
สร้างสรรค์ไว้วา่ ความคิดสร้างสรรค์เป็น กระบวนการทางสมองท่ีคิดในลกัษณะอเนกนยัอนัน าไปสู่
การค้นพบสิ่งแปลกใหม ่ด้วยการคิดดดัแปลง ปรุงแตง่ความคิดเดิมผสมผสานกนัให้เกิดสิ่งใหม่ ซึ่ง
รวมทัง้การประดิษฐ์ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎี หลักการได้ส าเร็จ ความคิด
สร้างสรรค์จะเกิดขึน้ ได้นีม้ิใช่เพียงแตค่ิดในสิ่งท่ีเป็นไปได้ หรือสิ่งท่ีเป็นเหตเุป็นผลเพียงอย่างเดียว
เท่านัน้ หากแตค่วามคิดจินตนาการกเ็ป็นสิ่งส าคญัย่ิง ท่ีจะก่อให้เกิดความแปลกใหมแ่ตต้่องควบคู่
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กันไปกับความพยายามท่ีจะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้เป็นไปได้  หรือท่ีเรียกว่า 
จินตนาการประยกุต์นัน่เอง จึงจะท าให้เกิดผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ขึน้  

กิจกรรมท่ี5 เร่ือง จนิตนาการสร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้
การจดัวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติและวสัดสุงัเคราะห์ตา่ง ๆ 

เดก็คนท่ี1 อาย ุ5 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ 
ท่ีสวยงามมีจดุเดน่ จดุรอง ท่ีลงตวั  

เดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี ภาพผลงานดมูีมิติด้วยสีท่ีออ่นเเละเข้มปะปนกนั  
เดก็คนท่ี3 อาย ุ5 ปี มีการตอ่เติม อารมณ์ขนัดี ภาพผลงานดมูีมิติ  
เด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี สร้างสรรค์ ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจัดวางองค์ประกอบ

ศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ มีความละเอียดลออ ตอ่เติมภาพให้สมบรูณ์ตามจินตนาการ  
เดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี มีการตอ่เติมเกิดภาพเเปลกใหม ่ 
เดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี จดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ เกิดสิ่งเเปลกใหม่

เทคนิคท่ีนอก เหนือจาก สิ่งท่ีถกูก าหนดไว้มีการดีดสี เเละสะบดั  
เด็กคนทึ่ี

ึ
7 อายุ 3.8ปี และ เด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี ผลงานดมูีมิติด้วยสีท่ีอ่อนเเละเข้ม

ปะปนกนั มีการตอ่เติมตามจินตนาการอย่างสมบรูณ์  
เดก็คนท่ี9 อาย ุ4 ปี สร้างสรรค์ผลงาน มีการต่อเติมเส้นให้เกิดภาพตามจินตนาการ

อย่างสมบรูณ์ ไมค่อ่ยมีอารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
เด็กคนท่ี10 อายุ 6 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจัดวางองค์ประกอบ

ศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ  
สรุปในกิจกรรมครัง้นี ้เดก็คนท่ี 1 อาย ุ5 ปี ได้คะเเนนสงูสดุ มีการจดัวางวสัดท่ีุใช้เป็นเเม่

พิมพ์ได้อย่างสร้างสรรค์เเละ เร่ิมมีการจัดวาง ให้เกิดมิติมากขึน้ ขนาดเล็กบ้าง ใหญ่บ้าง บางคน
พิมพ์ออกมาไม่เป็นตามเเบบท่ีตนเองต้องการก็จะมีการขีดเขียนเพ่ิมให้เป็นไปตามท่ีตนเอง
จินตนาการไว้ มีความสอดคล้องดงัท่ี ทอแรนซ์ ได้ศกึษาบคุลิกภาพของคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์
สงู พบวา่ คนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สงูเป็นคนท่ีมีความคิดแปลกไปจากบุคคลอ่ืน มีผลงานไม่ซ า้
แบบใคร และในกิจกรรมครัง้นีพ้พบปัญหาเร่ืองสมาธิ 7 นาทีเเรก เด็กทัง้10คน ไม่ค่อยมีสมาธิใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

กิจกรรมท่ี6 เร่ืองภาพพมิพ์สร้างสรรค์ สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการให้ใช้
วสัดแุมพิ่มพ์ท่ีใช้ในการปรุงอาหาร 
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เดก็คนท่ี1 อาย ุ5ปี, เดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจัด
วางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพ มีการต่อเติมเส้นให้เกิดภาพตามจินตนาการอย่าง
สมบรูณ์ การคิดเเปลกใหม ่มีอารมณ์ขนัดี 

เดก็คนท่ี3 อาย ุ5 ปี มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ เเตไ่มเ่ป็นรูป 
เด็กคนท่ี4 อายุ 4 ปี มีจินตนาการท่ีชัดเจนว่าตนเองต้องการถ่ายทอดออกมาเป็น

ผลงานอย่างไร การคิดเเปลกใหม ่มีอารมณ์ขนัดี  
เดก็คนท่ี5 อาย ุ6ปี มีการตอ่เติมเส้นให้เกิดภาพตามจินตนาการอย่างสมบรูณ์ 
เด็กคนท่ี6 อายุ 4 ปี เด็กคนท่ี7 อายุ3.8ปี และ เด็กคนท่ี8 อายุ 4 ปี มีการจัดวาง

องค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทัว่ทัง้ภาพ แปลกใหม ่ละเอียดละออดดี เป็นเร่ืองราวดี 
เดก็คนท่ี9 อาย ุ4 ปี สร้างสรรค์ผลงาน มีการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่ว

ทัง้ภาพเกินไปไมเ่ป็นเกิด จดุเดน่ของภาพเท่าท่ีควร  
เดก็คนท่ี10 อาย ุ6 ปี มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีกระจายทั่วทัง้ภาพแปลกใหม่ 

มีการตอ่เติม การคิดเเปลกใหม ่มีอารมณ์ขนัดี  
สรุปกิจกรรมครัง้นี ้เดก็คนท่ี 2 อาย ุ3 ปี ได้คะเเนนสงูสดุ และโดยรวมนักเรียนทัง้ 10 คน  

มีความสนกุสนานมาก เพราะเเมพิ่มพ์ท่ีใช้ในกิจกรรมนี ้เป็นวสัดท่ีุใช้ในการปรุงอาหาร นกัเรียนทัง้ 
10 คน มีการพดูคยุเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัถึงวสัดใุน การปรุงอาหารอย่างสนกุสนาน จึงมี
ความสอดคล้องดงัท่ี หรรษา นิลวิเชียร (2535) อ้างอิงจาก Kellogg. 1967) ได้ท าการศึกษางานขีด 
ๆ เขียน ๆ ของเด็กและให้ความเห็นว่า เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการในการพัฒนางานศิลปะเป็น
ขัน้ตอนท่ีคล้าย ๆกัน วงจรของการพัฒนาจะเร่ิมจากอายุ 2 ขวบหรือก่อน 2 ขวบเล็กน้อย จนถึง
อายุ 4 – 5 ขวบ และได้จ าแนกออกเป็น 4 ขัน้ตอน ท าให้เราเข้าใจถึงความส าคญัของงานขีด ๆ
เขียน ๆ ทางศิลปะท่ีมีตอ่การพัฒนาการในชีวิตของเด็กไว้ดงั ขัน้ท่ี 2 - ขีดเขียนเป็นรูปร่าง ขัน้ขีด
เขียนเป็นรูปร่าง (Shape stage) การทดลองนีท้ ากับเด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ ซึ่งจะพบว่าการขีด ๆ 
เขียน ๆ ของเขาเร่ิมจะมีรูปร่างขึน้หลงัจาก Placemen stage ไม่นาน เด็กอายุ 3 หรือ 4 ขวบ เร่ิม
จะขีด ๆ เขียน ๆเป็นรูปร่างขึน้ถ้าสงัเกตอย่างใกล้ชิดจะพบว่าเด็กจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากการขีด
เขยีน เป็น เส้น ๆ ไปเป็นแบบท่ีเป็นรูปเป็นร่าง โดยขัน้แรกเด็กจะขีด ๆ เขียน ๆ โดยลากเส้นไปมา
หลายครัง้ด้วย สีเทียน ดินสอหรือพู่กนั รูปร่างของภาพจะมีความหมาย และค่อย ๆ ชัดเจนขึน้ แต่
ไมม่ีเส้นขอบเขตท่ีชัดเจนหลงัจาก นัน้เด็ก จะค่อย ๆ ค้นพบรูปร่างต่าง ๆ ในขณะเดียวกันเส้นท่ี
แสดงขอบเขตของรูปร่างก็ชดัเจนขึน้เดก็จะวาดรูปร่างท่ี คุ้นเคย ได้ เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยมจตัรุัส 
สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหลี่ยมและรูปกากบาท ฯลฯ รูปแต่ละรูปเป็นการเรียน รู้ด้วยตนเอง ด้วยการ
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ฝึกฝน การขีด ๆ เขียน ๆ ตลอดเวลา ทัง้นีปั้ญหาท่ีพบในกิจกรรมครัง้นี ้ติดเล่น เเต่ก็ยังมีสมาธิใน
การสร้างสรรค์ผลงานมากขึน้กวา่ครัง้ก่อน  

กิจกรรมท่ี7 เร่ือง เติมเต็มจินตนาการสร้างสรรค์ ผลงานพิมพ์ภาพโดยมีเส้น และ 
จดุ เพ่ือให้ตอ่เติมภาพ ตามจินตนาการให้สมบูรณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่าง
อิสระ  

เดก็คนท่ี1 อาย ุ5ปี และ เดก็คนท่ี2 อาย ุ3 ปี มีการวาดเส้นเติมเเตง่ให้ผลงานของตน
สมบรูณ์มากขึน้ ทัง้ยงัเลา่เร่ืองให้เพ่ือนๆฟังได้อย่างสนกุสนานเเละเห็นคณุค่าภมูิใจในผลงานของ
ตนเองมาก  

เดก็คนท่ี3 อาย ุ5 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์
เป็นเร่ืองราวกระจายทัว่ภาพได้อย่าง สวยงาม วาดเส้นเติมเเต่งให้ผลงานของตนสมบูรณ์มากขึน้ 
ภมูิใจในผลงานของตนเองมาก ปัญหาท่ีพบคือ สร้างสรรค์ผลงานคล้ายเพ่ือน ๆท่ีอยู่ข้าง ๆ 

เดก็คนท่ี4 อาย ุ4 ปี จดัวางองค์ประกอบศิลป์ท่ีสวยงามมีจดุเดน่ จดุรอง ท่ีลงตวั ภาพ
ผลงานเป็นเร่ืองราว สามารถเลา่เร่ืองให้เพ่ือน ๆฟังได้อย่างสนกุสนานเห็นคณุคา่ภมูิใจใน 

เดก็คนท่ี5 อาย ุ6 ปี องค์ประกอบศิลป์ เป็นเร่ืองราวกระจายทัว่ภาพ ใช้โทนสีได้อย่าง
สวยงาม ภมูิใจในผลงานของตนเองมีจินตนาการท่ีเเตกตา่งจากเพ่ือน  

เดก็คนท่ี6 อาย ุ4 ปี, เดก็คนท่ี7 อาย ุ3.8ปี, เดก็คนท่ี8 อาย ุ4 ปี และ เด็กคนท่ี9 อาย ุ
4 ปี สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตัง้ใจ มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราว กระจายทัว่ภาพ
ได้อย่างสวยงาม วาดเส้นเติมเเตง่ให้ผลงานของตนสมบรูณ์มากขึน้ 

เดก็คนท่ี10 อาย ุ6 ปี มีการจดัวางองค์ประกอบศิลป์เป็นเร่ืองราวกระจายทั่วภาพได้
อย่างสวยงาม วาดเส้น เติมเเตง่ให้ผลงานของตนสมบรูณ์มากขึน้ ใช้สีสนัสวยงามหลากหลาย  

สรุปเดก็คนท่ี 1 อาย ุ5ปี ได้คะเเนนสงูสดุ โดยรวมนกัเรียนทัง้ 10 คน  มีความสนุกสนาน
มาก มีการพูดคยุเเละเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถึงภาพผลงานของตนเองอย่างสนุกสนาน มี
สมาธิมากชึน้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์เเละค านึงถึงการตกเเต่งผลงานของตนให้เกิด
ความสมบูรณ์มากขึน้ จึงมีความสอดคล้องดงัท่ี หรรษา นิลวิเชียร (2535) อ้างอิงจาก Kellogg. 
1967) ได้ท าการศกึษางานขีด ๆ เขียน ๆ ของเดก็และให้ความเห็นวา่ เด็ก ๆ ทั่วโลกมีขบวนการใน
การพฒันางานศิลปะเป็นขัน้ตอนท่ีคล้าย ๆกนั วงจรของการพฒันาจะเร่ิมจากอาย ุ2 ขวบหรือก่อน 
2 ขวบเล็กน้อย จนถึงอายุ 4 – 5 ขวบ และได้จ าแนกออกเป็น 4 ขัน้ตอน ท าให้เราเข้าใจถึง
ความส าคญัของงานขีด ๆเขียน ๆ ทางศิลปะท่ีมีตอ่การพฒันาการในชีวิตของเดก็ไว้ดงั ขัน้ท่ี 4 การ
วาดแสดงเป็นภาพ ขัน้การวาดแสดงเป็นภาพ (Pictorial stage) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ขีด ๆ เขียน ๆ ของเด็ก
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อาย4ุ หรือ 5 ขวบ ซึ่งเร่ิมจะแยกแยะวตัถท่ีุเหมือนกันตามมาตรฐานของผู้ ใหญ่ได้ขัน้นี  ้เป็นขัน้ต่อ
จากขัน้รู้จกัออกแบบ (Design stage) เดก็อาย ุ4 และ 5 ขวบ จะเร่ิมเขียนรูปแบบท่ีให้ภาพชัดเจน
พอท่ีผู้ใหญ่จะรู้ได้ ขัน้ตอนนีแ้สดงถึงความเป็นเด็กท่ีโตขึน้ และมีจินตนาการเด็กจะสามารถรวม
ขัน้ตอนตา่ง ๆ ท่ีผา่นมาข้างต้นทัง้หมด เข้าด้วยกนั เพ่ือมุง่ไปสูง่านท่ีเป็นจริง และเป็นการแสดงถึง
งานศิลปะด้วยจากการเ ร่ิมต้นวาดรูปวงกลม อาจจะกลายเป็นจุดเ ร่ิมต้นของการค้นพบ
ความสมัพนัธ์ของศิลปะ ตวัอย่างเช่น การลากเส้นรัศมีออกจากจดุศนูย์กลาง หรือออก จากลงกลม 
ก็ดเูหมือนเป็นแสงอาทิตย์ท่ีออกจากดวงอาทิตย์  หรือบางทีอาจจะดดัแปลงเป็นรูปตะขาบได้ งาน
ศิลป์โดยเฉพาะรูปนีเ้ป็นขบวนการของความคิดสร้างสรรค์อันมีเอกลักษณ์ของตัวมนัเอง  พระ
อาทิตย์ หรือตะขาบเกิดจากการรวมของเส้น และวงกลมท าให้เห็นรูปดงักล่าวมากกว่าจะเห็นเป็น
วงกลม และ เส้น เป็นความจริงท่ีว่างานศิลป์ในแต่ละส่วนจะมีความสมัพันธ์กับภาพทัง้ภาพเช่น 
เดียวกับมีความสมัพันธ์กับส่วนอ่ืน ๆ เเละ เยลเลน เเละเออร์บัน (Jellen G, 1986, July)ได้ให้
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์หมายถึง ความคิดท่ีมีประสิทธิผลท่ีสามารถก่อให้ผลทาง
ปฎิบตัิได้ในด้านตา่ง ๆหลายด้านได้เเก่ความคิดท่ีท าให้เกิดนวตักรรม ความคิดในด้านการสร้าง
จินตนาการใหม ่ๆ เเละความคิดในด้านความรู้สกึวา่จะต้องมีการก่อให้เกิดสิ่งท่ีเเตกต่างไปจากรูป
แบบเดิม 

สรุปผลคะแนนทัง้ 7 กิจกรรม เดก็คนท่ี 1 มีผลงานท่ีโดดเดน่ สมบรูณ์ มีเกณฑ์คะแนนอยู่
ในระดบัสงูท่ีสดุด้วยกันทัง้หมด4 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมท่ี 2, 4, 5, 7  และเด็กท่ีมีเกณฑ์คะแนน
น้อยท่ีสดุได้แก่เดก็คนท่ี 6 และเดก็คนท่ี9  

การท่ีผลการวิจัยมีผลสัมฤทธ์ิปรากฏออกมาเช่นนี ้เป็นผลเน่ืองจาก ผู้ วิจัยได้สร้างชุด
กิจกรรมศิลปะ ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัขึน้ โดยได้ผ่านกระบวนการวิจัย เร่ิมจาก
การศกึษาปัญหาเเละขัน้ตอนตา่ง ๆ  เพ่ือให้ชดุกิจกรรมมีความสมบรูณ์เเละสามารถน าไปใช้ตอ่เพ่ือ
เป็นการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์มากขึน้ย่ิงๆขึน้ไป  มีการวิเคราะห์เนือ้หา เเละลกัษณะ
กิจกรรมท่ีสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยผา่นการตรวจสอบ จากคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ รวมทัง้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ได้เเนะน าเเผนชดุกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ วิจยัได้น ากลบัมาปรับปรุง
เเก้ไขก่อนท่ีจะให้เด็กปฐมวยัได้ลงมือปฎิบัติกิจกรรมจริง ทัง้นีผู้้ วิจัยได้มีการท าความเข้าใจหา
ข้อมลูศกึษาเพ่ิมเติม เพ่ือแก้ไขแผนการจดัชดุกิจกรรมตามค าแนะน าจากคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และ ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน ผลการวิจัยในครัง้นีจ้ึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ออกมาอยู่ในเกณฑ์ระดบัสงู เป็นไปตามสมมตุิฐานในการวิจยั 
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รูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้โดยกิจกรรมศิลปะเป็นกิจกรรมท่ี
พฒันาการเรียนรู้และทกัษะความคิดสร้างสรรค์ให้กบัเดก็ เดก็มีความสนุกสนาน และรู้สึกมีสมาธิ
สนใจเรียน โดยทัง้นีต้้องจดัให้ สอดคล้องกบั พฒันาการความคิดสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยั โดยมี
เเบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเอลเลนเเละเออบัน  เป็นเกณฑ์ แผนชุดกิจกรรมภาพพิมพ์
สร้างสรรค์นี ้สร้างขึน้มาให้นกัเรียนได้รู้จกัใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงาน อย่างอิสระ เเละ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ โดยจะส่งเสริมให้เด็กรับรู้ถึงสนุทรียศาสตร์ทางศิลปะและมี 
ความเพลินเพลินสนุกสนานในการท ากิจกรรมด้วยเทคนิคการพิมพ์ด้วยวสัดชุนิดต่าง ๆท่ีไม่เป็น
อนัตราย เหมาะส า หรับเด็กปฐมวยั และมีลกูเล่นท่ีสามารถดึงดดูให้เด็กเกิดความสนใจ ให้เกิด
เป็นผลลพัธ์หรือรูปแบบท่ีออกมาหลาก หลายตามความรู้สกึผา่นกระบวนการความคิดจินตนาการ
ได้อย่างอิสระ 

ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตท่ีได้จากการวจิัย 
1.การจดักิจกรรมต้องใช้เวลานานและกระบวนการจดัท ารูปแบบกิจกรรมศลิปะท่ีตอ่เน่ือง

เพ่ือฝึกทกัษะด้านตา่ง  ๆ 
2.การเรียนการสอนด้วยเเผนกิจกรรมภาพพิมพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวยัท่ีสร้างขึน้ 

ท าให้เดก็ท า งานร่วมกนัเพ่ือน ๆคนอ่ืน ๆได้ 
3.ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ปรากฏว่า เด็กมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ตามล าดบักิจกรรม เป็นอย่างดี มีความคิดริเร่ิมเเปลกใหม ่ความคิดคลอ่งเเคลว่ ความคิดท่ียืดหยุ่น 
ความละเอียดละออในการ สร้างสรรรค์ผลงาน มีจินตนาการท่ีเปิดกว้างเป็นอิสระตอ่การสร้างสรรค์
ผลงาน เกิดความมัน่ใจ เเละช่ืนชมช่ืนชม ภมูิใจในผลงานของตนเอง 

ข้อเสนอะเเนะท่ัวไป 
1. น าชดุกิจกรรมนีไ้ปใช้ในการเรียนการสอนเเบบกลุ่มเด็กพิเศษในเด็กปฐมวยั เพ่ือ

พฒันาด้านความคิด สร้างสรรค์เเละฝึกสมาธิ เพ่ือใช้เป็นทกัษะในขีวิตจริงได้เป็นอย่างดี 
2. ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจยัในครัง้นีไ้ปพัฒนา เเละประยุกต์ ใช้ในวิชาศิลปะ

เเขนง ๆต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆให้กับนักเรียน เพ่ือให้กระบวนการเรียนการสอนได้
หลากหลายมากขึน้ 

ข้อเสนอเเนะในการวจิัย 
1. ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาเทคนิคอ่ืน ๆ ของการสร้างสรรค์ผลงานด้วยศิลปะภาพ

พิมพ์ โดยใช้เเผน กิจกรรมในการเรียนการสอน 
2. ควรน าผลวิจยัไปพฒันา เเละทดลองใช้เพ่ือวดัผลด้านอ่ืน ๆในเดก็ปฐมวยัตอ่ไป 
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คู่มือแผนการจัดชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี  1 
เร่ือง มือน้อยแสนซน  เวลา 1 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตัวชีว้ัดท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้อวยัวะร่างกาย เช่น มือ, เท้า เป็นต้น 
สาระการเรียนรู้ 
-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย  
1. เพ่ือให้เด็กเข้าใจงานภาพพิมพ์ว่าเป็นผลงานศิลปะท่ีถูกสร้างขึน้ด้วยวิธีการพิมพ์ โดยการกด
แม่พิมพ์ ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ ด้วยอวยัวะในร่างกาย เช่น นิว้มือ , ฝ่ามือ, ฝ่าเท้า, ข้อศอก 
เป็นต้น 
2. เพ่ือสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความคิดริเร่ิม ความคิด
คลอ่งตวั ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ  
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีโปสเตอร์,สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. แป้งอเนกประสงค์, แป้งเค้ก  (แป้งท าขนม) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขัน้น า  
1.1 ครูทกัทาย สนทนากบันกัเรียน ถามวา่ศิลปะภาพพิมพ์คืออะไรรู้จกัหรือไม่ 
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1.2 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ โดยเน้นการใช้อวยัวะร่างกาย มือ, นิว้ เป็นต้น 
1.3 เตรียมเด็กให้มีความพร้อมด้านกล้ามเนือ้มือ ด้วยการเปิดเพลง พร้อมก ามือและแบมือ เข้า
จงัหวะ 
1.4 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ ด้วยการ
กดแมพิ่มพ์ให้ติดเกิดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลงาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ก าลงัใจ และสร้างแรงจงูใจในการ
ท างานศิลปะ 
 
การประเมินผล 
1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั  
 

แผนการจัดกิจกรรมท่ี  2 

เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค์  เวลา 40 นาที 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติ
ตา่งๆ ให้เกิดเป็น องค์ประกอบของภาพท่ีสวยงาม 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
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-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยกุต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้พิมพ์
โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดจุากธรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีธรรมชาติ,สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ ( ก้านกล้วย, เปลือกไม้, ใบไม้, ดอกไม้ ) 
6. กลิ่นผสมอาหาร (เช่น กลิ่นใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลิ่นมะลิ, กลิ่นกหุลาบ) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น า 
1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสัและดมกลิ่นกบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.3 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดจุากธรรมชาติ 
1.4 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแมพิ่มพ์ให้ติดเกิดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.3 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชย ให้ก าลงัใจ  
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การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี  3 

เร่ือง พืน้ท่ีของฉนั  เวลา 1 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดสุงัเคราะห์
ตา่งๆ  
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4. ให้เด็กพัฒนาคิดสร้างสรรค์และคิดประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ตามจินตนาการของผู้ พิมพ์โดย
พิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆเป็นการพิมพ์ภาพเลียนแบบสิ่งต่าง ๆ 
เช่น อาคาร, บ้านเรือน, ต้นไม้ หรือ สตัว์ตา่ง ๆ เป็นต้น 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร,สีจากวสัดธุรรมชาติ 



  124 

2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์ ( ฟองน า้, กระดาษ, ท่ีแค๊ะห,ู ส าล,ี ขวดน า้, ช้อนส้อม ) 
6. แป้งข้าวโพด 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น า 
1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.2 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์ 
1.3 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
 
ขัน้สรุปและประเมินผล 

3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกลา่วยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจ 
และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 4 

เร่ือง สตัว์น้อยสี่เท้า  เวลา 1 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
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มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี 1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจดัวางต าแหน่งจากวสัดสุงัเคราะห์ให้
เป็นรูปสตัว์สีเท้า ในจินตนาการ 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์ท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีโปสเตอร์ 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์ ( เชือก )    
6. กระดาษแขง็ 
7. กาว 
8. ลกูกลิง้  
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น า 
1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
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1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.3 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์เพ่ือท าเป็นรูปสตัว์ส่ีเท้า 
1.2 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ โดยการ
กดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกลา่วยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจ 
และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล  

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็  
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี  5 

เร่ือง จินตนาการสร้างสรรค์  เวลา 1 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่งาน ทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้การจัดวางต าแหน่งจากวสัดธุรรมชาติ
และวสัดสุงัเคราะห์ ตา่งๆ 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
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-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4. เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการของเรา ซึ่งอาจจะเป็นภาพเหตกุารณ์ใน
ชีวิต ประจ าวนั ภาพนิทาน หรือ ภาพท่ีแตกตา่งจากความจริง โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพ
เองอย่างอิสระ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีน า้, สีโปสเตอร์, สีผสมอาหาร 
2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดสุงัเคราะห์  
6. วสัดธุรรมชาติ   
7. ลกูกลิง้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น า 
1.1 ครูทกัทาย ยิม้แย้ม สนทนากบันกัเรียน  
1.2 เตรียมเดก็ให้มีความพร้อม โดยการให้เดก็ๆได้สมัผสักบัวสัดท่ีุน ามาใช้ 
1.3 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ ด้วยการ
กดแมพิ่มพ์สงัเคราะห์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ ชมเชยให้ก าลงัใจ  
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การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี  6 

เร่ือง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์  เวลา 1 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ คณุคา่งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดย เน้นการใช้โดยให้ใช้วสัดแุม่พิมพ์ท่ีใช้ในการปรุง
อาหาร 
สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดยพิมพ์ภาพด้วยวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้ 
4.เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการ โดยให้ใช้วสัดุแม่พิมพ์ท่ีใช้ในการปรุง
อาหารเช่น ผัก, ผลไม้ น ามาแกะสลักเป็นรูปเป็นทรงต่างๆ และให้น าไปพิมพ์ภาพให้เกิดเป็น
ลวดลายตามจินตนาการของ เดก็เอง 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร 
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2. กระดาษ 
3. พู่กนั 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ ( ผกั, ผลไม้, เส้นมามา่  ) 
6. เคร่ืองปรุงอาหารท่ีมีความเข้มข้น (เช่น ซอสมะเขือเทศ, ซอสซีอิว้หวาน) 
7. น า้ 
8. ท่ีฉีดน า้ (ฟ๊อกกี)้ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ขัน้น า  
1.1 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์เพ่ือท าเป็นรูปสตัว์ส่ีเท้า 
1.2 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ ด้วยการ
กดแมพิ่มพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกลา่วยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจ 
และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
 
แผนการจัดกิจกรรมท่ี 7 

เร่ือง เติมเตม็ตามจินตนาการ  เวลา  2 ชัว่โมง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 



  130 

มฐ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  วิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์คณุคา่ งานทศันศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างมีอิสระ ช่ืน
ชมและ ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ตวัชีว้ดัท่ี  1. สร้างสรรค์ผลงานพิมพ์ภาพ โดยมีเส้น และ จุด  เพ่ือให้ต่อเติมภาพ ตามจินตนาการ
ให้สมบรูณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
 สาระการเรียนรู้ 

-การเรียนรู้การพิมพ์ 
-อปุกรณ์ท่ีใช้ในการพิมพ์ภาพ 
-องค์ประกอบท่ีส าคญัของการพิมพ์ 
-สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ 
-วิธีการพิมพ์ภาพ 
จุดมุ่งหมาย 

1.สง่เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของเดก็ปฐมวยัและจินตนาการ 
2.เพ่ือเข้าใจการสร้างสรรค์และประยุกต์ผลงานภาพพิมพ์ได้อย่างสวยงามตามจินตนาการของผู้
พิมพ์โดย 
พิมพ์ภาพด้วยวสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
3. สามารถบอกเลา่ถึงจินตนาการของตนเองท่ีถ่ายทอดออกมาได้  
4. เป็นการพิมพ์ภาพให้ได้ตามความคิดตามจินตนาการ โดยมีเส้น และ จุด  เพ่ือให้ต่อเติมภาพ 
ตามจินตนาการให้สมบรูณ์ โดยให้เลือกใช้วสัดใุนการพิมพ์ภาพเองอย่างอิสระ 
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม 

1. สีผสมอาหาร(แตง่กลิ่น) 
2. กระดาษ 
3. น า้ 
4. จานสี 
5. วสัดธุรรมชาติ  
6. วสัดสุงัเคราะห์  
7. น า้ตาลไอซ่ิง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
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ขัน้น า  
1.1 ครูอธิบายสร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ ด้วยการใช้วสัดสุงัเคราะห์และวสัดธุรรมชาติท่ีอยู่รอบตวั 
1.2 เปิดโอกาสให้เดก็ซกัถาม หยิบ จบั อปุกรณ์อย่างอิสระ 
ขัน้สอน (กระบวนการเรียนรู้ทางทศันศิลป์, กระบวนการการปฏิบตัิจริง) 
2.1 ครูอธิบายความรู้เก่ียวกบังานพิมพ์เป็นผลงานศิลปะท่ีถกูสร้างขึน้มาด้วยวิธีการพิมพ์ ด้วยการ
กดแมพิ่มพ์ให้ติดเป็นภาพบนกระดาษ 
2.2 เปิดโอกาสให้เดก็คิดและจินตนาการในการพิมพ์ภาพเป็นรูปตา่งๆ 
ขัน้สรุปและประเมินผล 
3.1 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการท างาน และแสดงความคิดเห็นร่วมกนัอย่างอิสระ 
3.2 สรุปประเมินผลงานและการปฏิบตัิกิจกรรมศิลปะ โดยครูสรุปกลา่วยกย่อง ชมเชย ให้ก าลงัใจ 
และสร้างแรงจงูใจในการท างานศิลปะ 
การประเมินผล 

1. รวบรวมผลงาน สงัเกตจากผลงานของเดก็ 
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ทฤษฎีของเยลเลน และเออร์บนั 
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ตารางชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม เคร่ืองมือ เวลา 

1 เร่ือง มือน้อยแสนซน 
สีโปรเตอร์, สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
สี, เเป้งอเนกประสงค์ หรือ  เเป้งเค้ก (เเป้งท า
ขนม) 

1 ชัว่โมง 

2 เร่ือง ธรรมชาติสร้างสรรค ์

สีธรรมชาติ , สีผสมอาหาร , กระดาษ ,                             
พู่กนั, จานสี, วสัดธุรรมชาติ (ก้านกล้วย, เปลือก
ไม้, ใบไม้,ดอกไม้), กลิ่นผสมอาหาร (เช่นกลิ่น
ใบเตย, กลิ่นอบเชย, กลิ่นชา, กลื่นมะลิ, กลิ่น
กหุลาบ) 

1ชัว่โมง 

3 เร่ือง พืน้ท่ีของฉนั 
สีธรรมชาติ, สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
สี, วัสดสุงัเคราะห์ (ฟองน า้,กระดาษ,ท่ีเเค๊ะหู, 
ส าล,ี ขวดน า้, ช้อนส้อม), แป้งข้าวโพด 

1ชัว่โมง 

4 เร่ือง สตัว์น้อยสีเท้า 
สีโปรเตอร์, สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จาน
สี, วสัดสุงัเคราะห์ (เชือก), กระดาษเเข็ง, กาว, 
ลกูกลิง้ 

1ชัว่โมง 

5 เร่ือง จินตนาการสร้างสรรค ์
สีโปรเตอร์, สีน า้,  สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน
, จานสี, วสัดสุงัเคราะห์, วสัดธุรรมชาติ, ลกูกลิง้ 

1ชัว่โมง 

6 เร่ือง ภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 

สีผสมอาหาร, กระดาษ, พู่กัน, จานสี, วสัดุ
ธรรมชาติ (ผกั, ผลไม้, เส้นมาม่า), เคร่ืองปรุง
อาหารท่ีมีความเข้มข้น (เช่น ซอสมะเขือเทศ, 
ซอสซีอิว้หวาน), น า้, ท่ีฉีดน า้ 

1ชัว่โมง 

7 เร่ือง เติมเตม็จินตนาการ 
สีผสมอาหาร (เเต่งกลิ่น), กระดาษ, น า้, จานสี, 
วสัดธุรรมชาติ, วสัดสุงัเคราะห์, น า้ตาลไอซ่ิง 

1ชัว่โมง 
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ภาคผนวก ข 
ภาพเบือ้งหลงัการปฎิบตัชิดุกิจกรรมศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
ภาพอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม เพ่ือปฎิบตัิชดุกิจกรรม 
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ภาพเด็กปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ภาพเดก็ปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
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ภาพเดก็ปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
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ภาพเดก็ปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 
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ภาพอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท ากิจกรรม  
เพื่อปฎิบัติชุดกิจกรรมศิลปะภาพพมิพ์สร้างสรรค์ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมนิความคิดเหน็ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีตอ่แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้)IOC) 

แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ ของ เยลเลนเเละเออบนั 
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แบบประเมินความคดิเหน็ผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้(IOC) 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญ) 

ค าชีเ้เจง ขอให้ผู้ เช่ียวชาญโปรดพิจารณาวา่เเผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เเตล่ะเเผนมีค
วามเหมาะสมกับรายการประเมินมากน้อยเพียงใด จากนัน้ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่องระดบัความ
เหมาะสม  

 

ท่ี รายการ 
ความคิดเหน็
ของผู้เช่ียวชาญ 

ข้อเสนอเเนะ 

+1 0 -1  

1 แผนกิจกรรมมีองค์ประกอบส าคญัครบถ้วนเเละสมัพนัธ์กนั     

2 เนือ้หา/สาระการเรียนรู้สอดคล้องกบัจดุประสงค ์     

3 กิจกรรมสอดคล้องกบัเนือ้หา เเนวคิด เเละวตัถปุระสงค ์     

4 กิจกรรมหลากหลายเหมาะสมเเละสอดคล้องกบัเดก็ปฐมวยั     

5 กิจกรรมเน้นทกัษะกระบวนการคิด การลงมือปฎิบตั ิ     

6 กิจกรรมมีความยากง่ายเหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั     

7 เคร่ืองมือสามารถเรียนรู้เหมาะสมกบักิจกรรม     

8 
เคร่ืองมือท่ีใช้ท ากิจกรรมมีความหลากหลาย เหมาะสมกบั
กิจกรรมตา่งๆ 

   
 

9 
วิธีการวดัผลเเละเคร่ืองมือสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เเละ 
กิจกรรม 

   
 

10 เกณฑ์การประเมินผลชดัเจน     

 
ข้อเสนอเเนะเพิ่มเตมิ 
………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ ........................................................................ ผู้ เช่ียวชาญ 
(………………………………………………………….) 
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แบบประเมินวัดความคดิสร้างสรรค์ของเยลเลนและเออร์บัน 
The Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP)  

ช่ือผู้ประเมิน....................................................นามสกลุ.......................................... 
ช่ือนกัเรียน....................................................นามสกลุ......................................... 
วนัท่ี..........เดือน........................ พ.ศ. 2559         
 

แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ ระดับ
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. การต่อเติม (Cn : Continuations)   

ชิน้สว่นท่ีได้รับการตอ่เติม เช่น คร่ึงวงกลม จดุ มมุฉาก เส้นโค้ง เส้นประและ
สี่เหลี่ยมจตัรุัสเลก็ปลายเปิดนอกกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้คะแนนการต่อ
เติมชิน้สว่นละ  1  คะแนน  (คะแนนสงูสดุคือ  6  คะแนน) 

  

2.ความสมบรูณ์ (Cm : Completions)   

หากมีการต่อเติมจากเดิมในข้อ 1 ให้เต็มหรือให้สมบูรณ์มากขึน้จะได้
คะแนนชิน้สว่นละ 1 คะแนน  ถ้าต่อเติมภาพโดยใช้รูปท่ีก าหนด  2  รูปมา
รวมเป็นรูปเดียว เช่น โยงเป็นรูปบ้าน  ตอ่เป็นอิฐ  ตอ่เป็นปล่องไฟ ฯลฯ  ให้  
1  คะแนน  (คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ  6  คะแนน) 
 

  

3. ภาพท่ีสร้างขึน้ใหม ่(Ne : New Elements)   
ภาพหรือสญัลกัษณ์ท่ีวาดขึน้ใหม่นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 จะได้คะแนน
เพ่ิมอีกภาพละ  1  คะแนน แตภ่าพท่ีวาดซ า้ๆ ภาพท่ีเหมือนกนั เช่น ภาพป่า
ท่ีมีต้นไม้หลายๆ ต้น ซ า้ๆ กนั จะได้  2 – 3  คะแนน (คะแนนสงูสดุของข้อนี ้
คือ  6  คะแนน) 

  

4. การตอ่เน่ืองด้วยเส้น (Cl : Connections made with lines)   
แต่ละภาพหรือส่วนของภาพ (ทัง้ภาพท่ีสร้างเสร็จขึน้ใหม่ในข้อ 3   หากมี
เส้นลากโยงเข้าด้วยกนัทัง้ภายในและภายนอกจะได้รับคะแนนการโยงเส้น 
เส้นละ 1 คะแนน (คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ  6  คะแนน) 
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แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ ระดับ
คะแนน 

หมายเหตุ 

5. การต่อเน่ืองท าให้เกดิความเป็นเร่ืองราว)Cth : Connections made 
that  Contribute to a theme) )คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ  6  คะแนน(  

  

ภาพใดหรือสว่นใดของภาพท่ีท าให้เกิดเป็นเร่ืองราวหรือเป็นภาพรวมจะได้
อีก  1  คะแนนตอ่  1  ชิน้ การเช่ือมโยงนีอ้าจเป็นการเช่ือมโยงด้วยเส้นจาก

ข้อ 1  หรือไมใ่ช้เส้น ก็ได้ เช่น เส้นประของแสงอาทิตย์  เงาตา่งๆ  การแตะ
กนัของภาพ ความส าคญัอยู่ท่ีการตอ่เติมนัน้ท าให้ได้ภาพท่ีสมบรูณ์ตาม
ความหมายท่ีผู้เข้ารับการทดสอบตัง้ช่ือไว้  

  

6. การข้ามเส้นกัน้เขต โดยใช้ชิน้ส่วนท่ีก าหนดให้ นอกกรอบใหญ่ 
)Bid : Boundary Breaking Fragment-dependent)  

  

การตอ่เติมหรือโยงเส้นปิด รูปสี่เหลี่ยมจตัรุัสปลายเปิด ซึ่งอยู่นอกกรอบ
สี่เหลี่ยมใหญ่ จะได้  6  คะแนนเตม็ 

  

7. การข้ามเส้นกัน้เขตอย่างอสิระโดยไม่ให้ส่วนท่ีก าหนดให้นอก
กรอบใหญ่ (Bfi : Boundary Breaking being Fragment dependent)  

  

การตอ่เติมโยงเส้นออกไปนอกกรอบ หรือการวาดภาพนอกกรอบสี่เหลี่ยม
ใหญ่ จะได้  6  คะแนนเตม็ 

  

8. การแสดงความลึก ใกล้ – ไกล หรือมติิของภาพ  ) Pe :Perspective)     

ภาพท่ีวาดให้เห็นสว่นลกึ มีระยะใกล้ – ไกล หรือวาดภาพในลกัษณะสาม
มิติ ให้คะแนนภาพละ  1  คะแนน  หากมีภาพปรากฏเป็นเร่ืองราวทัง้ภาพ 
แสดงความเป็นมิติ มีความลกึหรือใกล้ – ไกล ให้คะแนน  6  คะแนน 

  

9. อารมณ์ขัน  ) Hu : Human) คะแนนสงูสดุของข้อนีค้ือ  6  คะแนน   

ภาพท่ีแสดงให้เหน็หรือก่อให้เกิดอารมณ์ขนั จะได้ชิน้สว่นละ  1  คะแนน 
หรือดภูาพรวมถ้าได้อารมณ์ขนัมาก ก็จะให้คะแนนมากขึน้เป็นล าดบั ภาพ
ท่ีแสดงอารมณ์ขนันีป้ระเมนิในหลายๆ ทาง เชน่ 
- ผู้วาดสามารถล้อเลียนตวัเองจากภาพวาด 
- ผู้วาดผนวกช่ือท่ีแสดงอารมณ์ขนัเข้าไปหรือวาดเพ่ิมเข้าไป 
- ผู้วาดผนวกลายเส้นและภาษาเข้าไปเหมือนการวาดภาพการ์ตนู 
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แบบทดสอบวดัความคดิสร้างสรรค์ ระดับ
คะแนน 

หมายเหตุ 

10.  การคดิแปลกใหม่ ไม่คดิตามแบบแผน การวางภาพ )Uc : 
Unconventionality) 

  

ภาพท่ีแสดงความคิดท่ีแปลกใหมแ่ตกตา่งไปจากความคดิปกติธรรมดา
ทัว่ไป 

  

11. ความเร็ว  ) Sp : Speed)   

ภาพท่ีใช้เวลาวาดน้อยกวา่  12  นาที  จะได้คะแนนเพ่ิมดงันี ้
  ต ่ากวา่ 2 นาที ได้ 6 คะแนน 
  ต ่ากวา่ 4 นาที ได้ 5 คะแนน 
  ต ่ากวา่ 6 นาที ได้ 4 คะแนน 
  ต ่ากวา่ 8 นาที ได้ 3 คะแนน 
  ต ่ากวา่ 10 นาที ได้ 2 คะแนน 
  ต ่ากวา่ 12 นาที ได้ 1 คะแนน 
  มากกวา่หรือเท่ากบั 12 นาที ได้ 0  คะแนน 

  

 
บันทกึพฤตกิรรมเพิ่มเติม

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ง 
ค าสัง่แตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

ค าสัง่แตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
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ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวเมธิญา มฤคสนธิ 
วัน เดือน ปี เกิด 29 เมษายน 2533 
สถานท่ีเกิด โรงพญาบาล พญาไท2 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555 จบปริญญาตรี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 317/2 หมูบ้่านไทยศิรเหนือ ลาดพร้าว94 เขตวงัทองหลาง เเขวงพลบัพลา 

กรุงเทพมหานคร 10310   
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